หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

สารบัญ
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชือ่ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผสู อน
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping)

1
1
1
1
2
2
2
3
4
6
6
7
7

9
10

11
11
17
101
101

103
104
112

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยกรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

129
129

131
131
132
132
134
135
135
136
137

138
138
138
139

ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ฉบับป พ.ศ. 2554
แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
และการระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
คําอธิบายรายวิชา และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552

140
241
247
256
271
274

รายละเอียดของหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วศ. บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Electronics Engineering Technology)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B. Eng. (Electronics Engineering Technology)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
147 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราในวิชาของหลักสูตร มีทั้งที่เปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศทีใ่ ชภาษาไทยได
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
- เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 19/ปงบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้ง
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
- ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มี ค วามพร อ มในการเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ซึ่ ง บั น ทึ ก ในฐานข อ มู ล หลั ก สู ต รเพื่ อ เผยแพร (Thai Qualifications
Register : TQF) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ภาในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. วิศวกรทางดานอิเล็กทรอนิกส
2. วิศวกรทางดานเครื่องมือวัดและระบบมาตรวิทยา
3. วิศวกรทางดานการผลิตดวยระบบอัตโนมัติ
4. วิศวกรทางดานโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง
5. วิศวกรทางดานคอมพิวเตอร
6. ผูชวยนักวิจัย
7. ครู อาจารย
8. ประกอบอาชีพ อิส ระที่เกี่ย วของกับงานวิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส โทรคมนาคม คอมพิ วเตอร
ระบบอัตโนมัติ และการกระจายภาพและเสียง
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1. นายประกาศิต
ตันติอลงการ

ตําแหนง

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ผูชว ยศาสตราจารย ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)
ค.อ.ม. (ไฟฟา)

2.

นายโอภาส

ศิริครรชิตถาวร

ผูชว ยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

3.

นางรัตนากร

ผดุงถิ่น

อาจารย

4.

นางสาวทิพยรัตน รุงขํา

อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (ไฟฟากําลังและไฟฟาสือ่ สาร)
M.Sc. (Electrical Power
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม)

ป
2527

เลขประจําตัว
ประชาชน
3730600298700

2534
2536
2546
2550

44

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
M.Sc.(Communication Engineering)

2536

3100900875911

2540
2536
2549

3649900091867

2548

4120100012797

2551
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สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง,ประเทศไทย

ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
5. นายอนุสรณ
จึงตระการ

ตําแหนง
อาจารย

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,
ประเทศไทย
M.Sc.(Communication Engineering) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ประเทศไทย
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ป
2543

เลขประจําตัว
ประชาชน
3240600107241

2550

55
มคอ.2
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สืบ เนื่ องจากการเจริญ เติ บ โตอย างต อ เนื่ องของภาคอุต สาหกรรมอัน ส งผลต อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศนั้นมีรากฐานที่สําคัญมาจากการผลิตและประสิทธิภาพของขบวนการผลิตวิศวกร
ทางดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้เปนที่ทราบดีวา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
และเทคโนโลยีทางดานนี้มีความกาวหนาไปอยางรวดเร็วประกอบกับมีการแขงขันกันสูงมากในเชิงธุรกิจ
ความตองการบุคลากรในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนสิ่งที่ขาดไมไดในเพื่อการออกแบบและ
วิจัยพัฒนาระบบใหมีความเสถียรภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเปนการเกื้อหนุนในการพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศแบบยั่งยืน
ดังนั้นเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและการพัฒนาตนเองของวิศวกรใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางดานนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิ กส จึงมุงเน น ผลิ ตบั ณ ฑิ ตให มีความรูพื้ น ฐานทางดานวิศวกรรมศาสตร วิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ความรูเชิงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสทางดานคอมพิวเตอร ดานการกระจายเสียงวิทยุและ
โทรทัศน ดานเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ และดานโทรคมนาคม และทักษะในการใชเครื่องมือ
ต างๆ ทางด านวิ ศวกรรมอิ เล็ กทรอนิ กส ซึ่ งสอดคล องกับแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห งชาติ
ฉบับที่ 11 ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดจึงจําเปนตองสรางภูมิคุมกันให
เขมแข็ง และพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู และทักษะเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นการที่ผลิตวิศวกรที่เชี่ยวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรมเพียงอยางเดียวนั้นคง
เป นไปไม ได วิศวกรที่ดี นอกเหนื อจากความรูทางดา นวิศวกรรมจําเป นตองคํานึ งถึงสภาพสังคมและ
สิ่งแวดลอม มีจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดีตอจรรณยาบรรณวิชาชีพ สามารถสรางความเขาใจแกชุมชน
และปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตนอยที่สุด วิศวกรตองมีศีลธรรม
และสํ า นึ กใน คุณ ธรรม จริย ธรรม ในการปฏิบั ติ ห น า ที่ อั น จะเป น ภูมิ คุม กั น ที่ ดี ให พ รอ มเผชิ ญ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกทําใหจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและรองรับการแขงขันทางธุรกิจโดยอุตสาหกรรม
ในประเทศตองปรับเปลี่ยนจากการรับจางผลิตตามแบบมุงเนนเรื่องการออกแบบและสรางตราสินคาของ
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ตนเอง รวมทั้งตองมุงสรางนวัตกรรมหรือพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อใหมีศักยภาพ
ในการแข งขั น และส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งและยั่ งยื น ประกอบกั บ ในป พ.ศ. 2558
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ตกลงกั นจะกาวสูการเป น ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งจะมีการเปดเสรีแรงงานในสาขาอาชีพวิศวกรรม ดังนั้นจะเกิดการเคลื่อนยายแรงงานทักษะ
และมีการแขงขันที่สูงขึ้น ดังนั้นอีกหนึ่งความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตคือความสามารถ
ในการติดตอสื่อสารเพื่อตอบสนองตอตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ
ดังนั้น ในการผลิตบุคลากรผูชํานาญทักษะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส จําเปนตอง
พั ฒ นาศั กยภาพของบั ณ ฑิ ต ให มี ความพรอ มที่ จ ะปฏิ บั ติ งานในองค กรภาครัฐ และเอกชน มี ความรู
ความสามารถในปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีความสามารถในการเรียนรูเทคโนโลยีใหมเพิ่มเติมเพื่อเปนการ
พัฒนาตนเอง มีทักษะในการทํางานเปนทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งคํานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรม ศีลธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม และจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
12.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การจัดทําหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่เนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
เฉพาะทางที่มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อความเปนเลิศในการใหบริการและพัฒนาชุมชนและใน
การประยุกตเทคโนโลยีรวมไปถึงการพัฒนาประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม อันกอใหเกิดการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รวมทั้งมีความรูคูคุณธรรมะเพื่อเปนผูพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) วิชาในกลุมวิชาวิศวกรรมศาสตรพื้นฐาน
รับผิดชอบโดยภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) วิชาในกลุมวิชาบังคับรวม
รับผิดชอบโดยภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3) วิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร
ประยุกต
4) วิชาในกลุมวิชาภาษาและสังคม
รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร
ประยุกต
5) วิชาในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป
รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร
ประยุกต
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
วิชาในกลุมวิชาบังคับรวม
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13.3 การบริหารจัดการ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีหัวหนาสาขาเปนผูรับผิดชอบหลักโดย
ทํางานประสานกับฝายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนการดําเนินงานดานวิชาการอยู
ภายใต กฎเกณฑ และระเบียบของมหาวิทยาลั ยเพื่อให เป น ไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี
กับสาขาวิชา/คณะอื่นที่เกี่ยวของ

9

มคอ.2

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มุงเนนผลิต
วิศวกรเฉพาะทางและนักเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตองการพัฒ นาอุตสาหกรรมแบบพึ่งตนเอง
ที่ ยั่ ง ยื น และสามารถพั ฒ นาความรูให ก า วหน า อย า งต อ เนื่ อง และเป น ผู มี ศัก ยภาพ วิ นั ย คุ ณ ภาพ
คูคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธอันดี มีความมานะ ขยันและอดทน
1.1 ปรัชญา
ผลิตวิศวกรที่มีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีความสามารถในการศึกษา การคนควา และการพัฒนางาน
ด า นวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ ก อ ให เกิ ด นวั ต กรรมที่ เ ด น และตอบสนองต อ ความต อ งการ
ภาคอุตสาหกรรมและการพั ฒ นาประเทศ ทั้งยังเป นผูมี คุณ ธรรม จริยธรรม และศีล ธรรม ตามหลั ก
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่มุงสงเสริมใหมีการพัฒนาทางดานอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และสาขาอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง ตลอดจนยกระดั บ การศึก ษาของประชาชน ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อไม ต่ํ า กว า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อเที ย บเท า ได มี โ อกาสศึ กษาต อ
ในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นไป
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรู ความเข า ใจ และมี ทั ก ษะในทางวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกสไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งทางดานทฤษฎีและทาง
ปฏิบัติ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิ เล็ ก ทรอนิ กส ทั้ ง 4 แขนงวิ ช าคือ แขนงวิ ช าโทรคมนาคม แขนงวิ ช าคอมพิ ว เตอร
แขนงวิช าเครื่องมื อวัดและระบบอั ต โนมั ติ และแขนงวิช าการกระจายเสี ย งวิท ยุและ
โทรทัศนที่มีอยูใหดียิ่งขึ้น และสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
เพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
1.3.4 เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่มี คุณ ธรรม จริย ธรรม และตระหนั กถึ งจรรยาบรรณในสายวิ ช าชี พ
มีมนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- ปรับ ปรุงหลั กสูตรเทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห
มี ม า ต ร ฐ า น ไ ม ต่ํ า ก ว า ที่
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด

- พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของ
สํ า นั ก งาน ค ณ ะ ก รร ม ก า รก า ร
อุดมศึกษา และสภาวิศวกร
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
- เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชนมามี ส ว นรว มในการพั ฒ นา
หลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

- ผา นการประเมินมาตรฐานของ
สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการการ
อุดมศึกษา
- รายงานผลการประเมิ น ความ
พึ ง พอใจในการใช บั ณ ฑิ ต ของ
ผูประกอบการ

- ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับ ความตองการ
ของธุรกิจ และการเปลี่ยน
แปลงของเทคโนโลยี

- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ดานทักษะ ความรู ความสามารถ
ใน ก า ร ทํ า งา น โด ย เฉ ลี่ ย ใน
ระดับดี
- รายงานผลการประเมิ น ความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
ผูประกอบการ
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห การศึกษาภาคฤดูรอนกําหนดใหมี
ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต เทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติขอกําหนดตางๆใหเปนไปตาม
ขอบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2552
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ในปการศึกษาที่ 2 และ 4 หรือทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใหมีการเที ยบเคียงหนวยกิตไมเกิน 30 หน วยกิต สําหรับนักศึกษาที่จบระดับประกาศนียบั ตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ใชระบบทวิภาคแบงปการศึกษาหนึ่งๆออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาตน
(เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน) และภาคการศึกษาปลาย (เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ) และ
อาจมีภาคฤดูรอน (เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม) ก็ได หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาไมนอยกวา 15
สัปดาห สวนภาคการศึกษาฤดูรอนมีระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของแตละ
รายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา 2.00
2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ช า งไฟฟ า ช า งอิ เล็ กทรอนิ กส ช า งคอมพิ ว เตอร ช า งโทรคมนาคม ช า งเครื่ องมื อ วั ด
(อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ) ไฟฟ า อุ ต สาหกรรม และมี เกรดเฉลี่ ย สะสมไม ต่ํ า กว า 2.00 หรื อ ที่
เห็นชอบโดยคณะกรรมการภาควิชา
2.2.3 สํ าเร็จ การศึก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ชาชีพ ชั้ น สู ง (ปวส.) สํ าเร็จ การศึกษาระดั บ
ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ ชั้น สูง (ปวส.) สาขาอิ เล็กทรอนิ กส ไฟฟา กํา ลัง ระบบวัดคุ ม
ระบบควบคุม เทคนิคคอมพิวเตอร แมคคาทรอนิกส โทรคมนาคมหรือเทียบเทาตามที่
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คณะกรรมการวิชาการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็ กทรอนิกส และมีเกรดเฉลี่ ย
สะสมไมต่ํากวา 2.00
2.2.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ .ศ.2552 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ขาดการฝกทักษะทางชางและวิศวกรรม
- การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาที่ไมดี
2.3.2 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ความรูและความสามารถทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรนอย
- ทักษะทางวิศวกรรมไมเพียงพอ
- ขาดทักษะและความรูภาษาอังกฤษ
- การปรับตัวจากการเรียนในระดับปวช. หรือเทียบเทามาเปนระดับอุดมศึกษาที่ไมดี
2.3.3 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- ความรูและความสามารถทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรนอย
- ทักษะทางวิศวกรรมไมเพียงพอ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรูและความสามารถทางคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ รวมไปถึงทักษะทางวิศวกรรม
2.4.2 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
2.4.3 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษา และการแบงเวลา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2555
140
140
-

2556
140
140
280
-

ปการศึกษา
2557
140
140
140
420
-

2558
140
140
140
140
560
140

2559
140
140
140
140
560
140
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ
งบประมาณรายได
งบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

2555
4,719,000
14,933,596
19,652,596

ปงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
4,954,950 5,202,975 5,463,124 5,736,280
15,680,275 16,464,289 18,110,718 19,016,254
20,635,225 21,667,264 23,573,842 24,752,534

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

2555

ปงบประมาณ
2556
2557

2558

2559

ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
962,000 1,010,100 1,060,605 1,113,635 1,169,317
คาตอบแทน
845,860
888,153 932,561 979,189 1,028,148
คาใชสอย
คาวัสดุ
901,500
946,575 993,904 1,043,599 1,095,779
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น ๆ
รวม (ก)
2,709,360 2,844,828 2,987,069 3,136,423 3,293,244
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
3,900,000 4,095,000 4,299,750 4,514,738 4,740,474
คาที่ดิน
คาสิ่งกอสราง
รวม (ข)
3,900,000 4,095,000 4,299,750 4,514,738 4,740,474
รวม (ก) + (ข)
6,609,360 6,939,828 7,286,819 7,651,160 8,033,718
จํานวนนักศึกษา *
360
360
360
360
360
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
18,359
19,277
20,241
21,253
22,316
*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษาตอป
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
2.8.1 คุณสมบัติของผูขอเทียบโอน
มหาวิทยาลัยจะอนุมัติใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
2.8.1.1 มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต ามข อ 7 แห ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล าพระนครเหนื อ วา ด ว ยการศึ กษาระดับ ปริญ ญาบั ณ ฑิ ต พ.ศ.
2552 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
2.8.1.2 ผานการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
2.8.1.3 รายวิชาที่ นํามาขอเทีย บโอน ตองมีคะแนนหรือผลการประเมินไม ต่ํากวา C
หรือ 2.00 หรือเทียบเทา
2.8.1.4 ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรูและประสบการณ
จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยตองมีอายุไมเกิน
3 ป นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดทาย
ของประสบการณที่ยื่นขอรับการประเมิน
2.8.1.5 ไดรับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชากอนการอนุมัติผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอ
เทียบโอน
2.8.2 การดําเนินการขอเทียบโอน
นักศึกษาที่ประสงคจะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ใหดําเนินการ
ดังนี้
2.8.2.1 แจ งความจํ า นงถึ งงานทะเบี ย นและสถิ ติ นั ก ศึ ก ษา กองบริ ก ารการศึ กษา
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะยื่นคํารองขอเทียบ
โอน
2.8.2.2 ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียบผลการเรียน (Transcript)
และ รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ไดเรียนไปแลวใหติดตอสถาบันเดิมจัดสงมายัง
มหาวิทยาลัยโดยตรง
2.8.2.3 หลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย นักศึกษาเปนผูนําสงดวยตนเองที่ภาควิชา
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2.8.3 การเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ
2.8.3.1 การเทียบโอนของนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย
- รายวิชาเดิมที่ขออนุมัติเทียบโอนตองมีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกัน และมี
ปริมาณเทากันหรือไมนอยกวารายวิชาในหลักสูตรใหม
- นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรวม
2.8.3.2 การเทียบโอนของนักศึกษาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือตางมหาวิทยาลัย
- ตองศึกษาอยูสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยไมนับภาคการศึกษาที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50
- มี ร ายวิ ช าที่ ไ ด เรี ย นมาแล ว จากมหาวิ ท ยาลั ย เดิ ม เที ย บได กั บ รายวิ ช าใน
มหาวิท ยาลั ย ตามแผนกํา หนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ รับโอนมาได เป น
หนวยกิตสะสมไมนอยกวา 30 หนวยกิต และจะตองโอนมาศึกษาในสาขาวิชา
เดียวกันกับสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรือสาขาวิชาที่
ใกลเคียงกันโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
- รายวิชาที่ขอเทียบโอนตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ
รายวิชาที่ขอเทียบโอน
- รายวิชาเดิมที่จะพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตจะกระทําไดไมเกินครึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
- ใหคณะเปนผูกําหนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาทีใ่ ชในการประเมิน และแจง
ผลการประเมินใหนักศึกษาทราบโดยจัดทําเปนประกาศคณะ
2.8.4 การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ
2.8.4.1 ตองผานการทดสอบในรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยคณะจัดใหมีการทดสอบ หรือ
ผานการทดสอบจากหนวยงานที่สถาบันเห็นชอบ หรือประเมินจากแฟมสะสม
ผลการเรียนรู โดยพิจารณาจากความรู และจากประสบการณที่เสนอใหประเมิน
รวมทั้งการประเมินจากการสัมภาษณ
2.8.4.2 การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกการไดหนวยกิตตามวิธีการประเมินดังนี้ จาก
การทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) ใหบั นทึ ก "CS" (Credits from
Standardized test) จากการทดสอบที่ ไ ม ใช ก ารทดสอบมาตรฐาน (NonStandardized test) ใหบันทึก "CE" (Credits from Exam) การศึกษา/อบรม
ที่ จั ด โดยหน ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม ใ ช ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (Evaluation of Nonsponsored training) ใหบันทึก "CT" (Credits from Training) จากการเสนอ
แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหบันทึก "CP" (Credits from Portfolio)
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2.8.4.3 ใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่นักศึกษา
ขอเทียบโอนผลการเรียนเปนผูพิจารณา แลวเสนอผลการพิจารณาเปนคาระดับ
คะใหคณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบ
2.8.4.4 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยใหเทียบ
โอนเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นป และภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษา
เรียนอยูตามหลักสูตรไดรับความเห็นชอบแลว
2.8.4.5 การเทียบโอนรายวิชา ใหนับหนวยกิตไดรวมกันไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวย
2.8.5 การนับระยะเวลาการศึกษา
นั ก ศึ กษาที่ ได รับ อนุ มั ติให เที ย บโอน สามารถศึกษาได ไมเกิน ระยะเวลาสองเท า ของ
หลักสูตรกรณีโอนมาจากมหาวิทยาลัยเดิมใหนับระยะเวลาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดิมรวมดวย
2.8.6 การนับหนวยกิตและการคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ใหนับหนวยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเปนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามหลักสูตร แตไม
นํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม
2.8.7 การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาที่เทียบโอนไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม
2.8.8 การชําระเงิน
นักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตและคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ที่ไดรับอนุมัติเทียบโอน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการ
จัด เก็บ เงินคาธรรมเนี ยม และคาบํ ารุงการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ย บั ตรวิชาชีพ ประกาศนี ยบั ตร
วิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ
- กลุมวิชาภาษา
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- กลุมวิชาพลศึกษา
2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข . หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
2. กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
3. กลุมวิชาบังคับเฉพาะแขนง
- แขนงวิชาโทรคมนาคม
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน
4. กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนง
ค . หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพ
- สหกิจศึกษา
ง . หมวดวิชาเลือกเสรี

มคอ.2

147 หนวยกิต
30
20
12
6
6
3
3
2
10
105
21
29
40

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

15 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต
ก . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1. วิชาบังคับ
20 หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
- วิชาบังคับ
6 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
- วิชาเลือก
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
080103012 การอาน 1
(Reading I)
080103013 การอาน 2
(Reading II)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)
080103015 การเขียน 2
(Writing II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
080103061 การใชภาษาอังกฤษ 1

6

หนวยกิต

หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
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)
3(3-0-6)*
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(Practical English I)
080103062 การใชภาษาอังกฤษ 2
(Practical English II)

3(3-0-6)*

หมายเหตุ * เปนรายวิชาสําหรับนักศึกษาเทียบโอน
หรือกลุมวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เปดสอน

- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
080303606 ความคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
หรื อวิช าอื่ น ๆ กลุ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตรแ ละคณิ ต ศาสตร หมวดวิ ช าศึก ษาทั่ ว ไป ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน
- กลุมวิชาพลศึกษา
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน

2

หนวยกิต

หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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080303504
080303505
080303506
080303507
080303508

(Badminton)
ลีลาศ
(Dancing)
เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
เทควันโด
(Taekwondo)
ฟุตบอล
(Football)
เซปกตะกรอ
(Sepak-Takraw)

มคอ.2
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

080303509

เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
080303510 ไทจี๋/ไทเกก
1(0-2-1)
(Taiji/Thikek)
080303511 หมากลอม
1(0-2-1)
(GO)
080303512 ฟบา 33
1(0-2-1)
(FIBA 33)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือเปดสอน

030953101
030953103
080203901
080203904

2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
การจัดการทรัพยากรมนุษยสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern Human Resource Management)
การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
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080203906 เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everyday Life)
080303102 จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
080303401 คาราโอเกะ
(Karaoke)
080303601 มนุษยสัมพันธ
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
ข . หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร

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

105 หนวยกิต
21 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
3(3-0-6)

040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
040313005 ฟสิกส 1
(Physics I)
040313007 ฟสิกส 2
(Physics II)

1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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040313014 ปฏิบัติการฟสิกส 1
(Physics Laboratory I)
040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2
(Physics Laboratory II)
2. กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
030103100
030103101
030103201
030413100
030513100
030513200
030513220
030513221
030513300
030513320
030513323

มคอ.2
1(0-3-1)
1(0-3-1)
29 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
3(3-0-6)

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
กลศาสตรวิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
วงจรไฟฟา 1
(Electric Circuits I)
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
(Engineering Electronics)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
(Electronics Laboratory)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 1
(Electronics Practice I)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 2
(Electronics Practice II)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Computer Programming)
การออกแบบวงจรดิจทิ ัลและวงจรตรรก 1
(Digital Circuit and Logic Design I)
ไมโครโปรเซสเซอร
(Microprocessor)

3. กลุมวิชาบังคับเฉพาะแขนง
3.1 แขนงวิชาโทรคมนาคม
030413145 สนามแมเหล็กไฟฟา

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

40

หนวยกิต

หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
3(3-0-6)
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030513120
030513123
030513124

030513125
030513140

(Electromagnetic Field)
สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
(Data Communication and Network)
คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมสื่อสาร
(Applied Mathematics for Communication
Engineering)
หลักการสื่อสาร
(Principles of Communication)
โครงขายการสื่อสารและสายสง
(Communication Network and Transmission Line)

030513142 วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
030513143 การสื่อสารทางดิจิทัล
(Digital Communication)
030513150 วิศวกรรมไมโครเวฟ
(Microwave Engineering)
030513160 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunication Engineering Technology Project)
030513240 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
(Telecommunication Practice I)
030513241 ปฏิบัติการสื่อสาร 1
(Communication Laboratory I)
030513246 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 2
(Telecommunication Practice II)
030513247 ปฏิบัติการสื่อสาร 2
(Communication Laboratory II)
030513261 สัมมนาโทรคมนาคม
(Telecommunication Seminar)
030513343 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Network System)

มคอ.2
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)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
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030513120
030513121

030513126
030513144
030513161

030513242
030513248
030513321
030513324
030513325
030513340
030513341
030513344
030513345

มคอ.2

3.2 แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
การควบคุมและขับเคลื่อนดวยอิเล็กทรอนิกสเพื่องาน
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
(Industrial Electronic Drives and Control)
ระบบควบคุมเชิงเสน
3(3-0-6)
(Linear Control System)
ระบบสื่อสารแบบบัสในทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Bus Communication System)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
3(0-6-3)
(Instrumentation and Automation Engineering
Technology Project)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 1
2(0-6-2)
(Instrumentation and Automation Practice I)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 2
2(0-6-2)
(Instrumentation and Automation Practice II)
เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Sensor and Transducer)
การควบคุมโดยลําดับและอัตโนมัตเิ พื่ออุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Sequential and Automation Control for Industry)
การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Measurement and Instrumentation)
มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
(Metrology and Industrial Instrument Calibration)
เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)
เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการและระบบอัตโนมัติ
(Process Control and Automation Technology)
ระบบควบคุมแบบสกาดา
(SCADA System)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3.3 แขนงวิชาคอมพิวเตอร
030513122
030513123
030513127
030513145
030513146
030513147
030513151
030513162
030513243
030513249
030513322
030513326
030513327
030513343

030513120

หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
3(3-0-6)

คณิตศาสตรไมตอเนื่อง
(Discrete Mathematics)
การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
(Data Communication and Network)
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(Computer Architecture)
ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
ปญญาประดิษฐ
(Artificial Intelligence)
ทฤษฎีการคํานวณ
(Theory of computation)
วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(Computer Engineering Technology Project)
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 1
(Computer Practice I)
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 2
(Computer Practice II)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
โครงสรางขอมูลและการวิเคราะหอัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
การโปรแกรมเว็บและฐานขอมูลบนเว็บ
(Web Programming and Web Database)
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Network System)

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

3.4 แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
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030513123
030513141
030513148
030513149
030513152
030513163

030513244
030513245
030513250
030513251
030513262
030513328
030513329
030513330
030513342

(Signal and System)
การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
(Data Communication and Network)
วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน
(Radio and Television Engineering)
ระบบโทรทัศนดิจิทัล
(Digital Television System)
การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน
(Production of Radio and Television Program)
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
(Multimedia and Animation Technology)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน
(Radio and Television Engineering Technology
Project)
ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน 1
(Radio and Television Practice I)
ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน 1
(Radio and Television Laboratory I)
ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน 2
(Radio and Television Practice II)
ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน 2
(Radio and Television Laboratory II)
สัมมนาดานการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน
(Broadcasting Seminar)
ระบบการสื่อสารดิจทิ ัล
(Digital Communication System)
ไมโครอิเล็กทรอนิกส
(Micro-electronics)
ระบบควบคุมสัญญาณโทรทัศนและวิดิทัศน
(Television and Video Control System)
การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
(Dynamic Web Programming)

มคอ.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)

2(0-6-2)
1(0-2-1)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4. กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนง
4.1. แขนงวิชาโทรคมนาคม
030513164
030513165
030513166
030513167

030513168

030513169
030513170
030513171
030513173
030513174
030513175
030513360
030513361

15

หนวยกิต

หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
3(3-0-6)

การกระจายคลื่นวิทยุ
(Radio Wave Propagation)
การสื่อสารทางแสง
(Optical Communication)
การสื่อสารไรสาย
(Wireless Communication)
หัวขอคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Selected Topics in Telecommunication Engineering
Technology)
การสื่อสารสมัยใหม
(Modern Communication)
การสื่อสารดาวเทียม
(Satellite Communication)
การสื่อสารแบบแถบกวาง
(Broadband Communication)
เครือขายไรสายเคลื่อนที่
(Mobile Wireless Network)
การประมวลผลสัญญาณดิจทิ ัล
(Digital Signal Processing)
การโปรแกรมสําหรับระบบสื่อสาร
(Programming for Communication System)
การออกแบบวงจรสื่อสาร
(Communication Circuit Design)
ทฤษฎีขาวสารและการเขารหัสชองสัญญาณ
(Information Theory and Channel Coding)
คอมพิวเตอรชวยออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส
(Computer-aided Design for Electronics)

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

4.2 แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)

28
030513176
030513177
030513178
030513179
030513180

030513181
030513182
030513183

เทอรโมฟลูอิดเบื้องตน
(Introductory to Thermofluid)
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
(Industrial Safety)
ระบบควบคุมแบบไมตอเนื่อง
(Discrete Control System)
วิทยาการหุนยนตเบื้องตน
(Introduction to Robotics)
การประยุกตใชการประมวลผลภาพในการวัดคุมและควบคุม
(Image Processing Application in Instrumentation and
Control)
ระบบควบคุมแบบอิงฐานความรู
(Knowledge-based Control System)
การประยุกตใชงานเซนเซอร
(Sensor Application)
หัวขอคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบ
อัตโนมัติ
(Selected Topics in Instrumentation and Automation
Engineering Technology)

มคอ.2
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)
3(3-0-6)

4.3 แขนงวิชาคอมพิวเตอร
030513172
030513173
030513184
030513185
030513186
030513188

หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
การควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการดวยคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Control of Machines and Process)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 2
3(3-0-6)
(Digital Circuit and Logic Design II)
คอมพิวเตอรวิทัศน
3(3-0-6)
(Computer Vision)
ความปลอดภัยระบบเครือขาย
3(3-0-6)
(Network Security)
หัวขอคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Engineering
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030513362
030513363
030513364

030513165
030513166

030513173
030513187
030513189
030513190

030513191
030513192
030513365

030513366

Technology)
โปรแกรมระบบเครือขาย
(Network Programming)
การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
(Parallel and Distributed Computing)
คอมพิวเตอรกราฟกสและสื่อผสม
(Computer Graphics and Multimedia)

มคอ.2
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

4.4 แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
(Optical Communication)
การสื่อสารไรสาย
3(3-0-6)
(Wireless Communication)
การประมวลผลสัญญาณดิจทิ ัล
(Digital Signal Processing)
การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม
(Satellite and Microwave Communication)
เทคโนโลยีความจริงเสมือน
(Virtual Reality Technology)
หัวขอคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน
(Selected Topics in Broadcast Engineering
Technology)
วิศวกรรมระบบเสียง
(Sound Engineering)
การออกแบบระบบแสงเวที
(Stage Lighting Design)
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่
(Application Programming for Mobile Communication
Device)
การใชโปรแกรมบนแมคอินทอช
(Software Application on Macintosh)

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(2-2-5)

3(2-2-5)
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ค . กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ (สหกิจ)
6 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
030513260 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education)
นักศึกษาที่สามารถออกฝกประสบการณวิชาชีพได ตองผานการเรียนวิชาตางๆ ตามหลักสูตรโดยมี
หนวยกิตรวมไมต่ํากวา 100 หนวยกิต และตองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศเรื่องเกณฑสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ใ ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศเรื่องเกณฑสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมี
มติจากกรรมการภาควิชาไมใหนักศึกษาออกสหกิจ ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาในกลุมวิชาเลือก
เฉพาะดานอีก 6 หนวยกิต และใหออกฝกงานในภาคฤดูรอนของชั้นปที่ 3
ง . หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลื อ กจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
พระนครเหนือเปดสอน

3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

030413100 วงจรไฟฟา 1
(Electric Circuits I)
030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Computer Programming)
040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
040313005 ฟสิกส 1
(Physics I)
040313014 ปฏิบัติการฟสิกส 1
(Physics Laboratory I)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตัวเอง)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

31

มคอ.2

(Statistics in Everyday Life)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080303606 ความคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค
(Systematic and Creative Thinking)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(20-6-42)

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030103201
030513100
030513200
040113001
040113002
040203112
040313007

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตัวเอง)

เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
(Engineering Electronics)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
(Electronics Laboratory)
เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟสิกส 2

3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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040313015
080103002
0803035xx
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(Physics II)
ปฏิบัติการฟสิกส 2
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective)
รวม

1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
22(x-x-x)

1. แขนงวิชาโทรคมนาคม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030103100
030513120
030513220
040203211
030513320
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 1
(Electronics Practice I)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
การออกแบบวงจรดิจทิ ัลและวงจรตรรก 1
(Digital Circuit and Logic Design I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
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(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education Elective Course)
รวม

1(x-x-x)
18(x-x-x)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030103101
030413145
030513123
030513124
030513125
030513221
030513323

ชื่อวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

กลศาสตรวิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
สนามแมเหล็กไฟฟา
(Electromagnetic Fields)
การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
(Data Communication and Network)
คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมสื่อสาร
(Applied Mathematics for Communication
Engineering)
หลักการสื่อสาร
(Principles of Communication)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 2
(Electronics Practice II)
ไมโครโปรเซสเซอร
(Microprocessors)

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

34
0803035xx

มคอ.2

วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
รวม

1(x-x-x)
21(x-x-x)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513140
030513142
030513143
030513240
030513241
030513343
xxxxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

โครงขายการสื่อสารและสายสง
(Communication Network and Transmission Lines)
วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
การสื่อสารทางดิจิทัล
(Digital Communication)
ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
(Telecommunication Practice I)
ปฏิบัติการสื่อสาร 1
(Communication Laboratory I)
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Network System)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
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(General Education Elective course)
รวม

21(x-x-x)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513150
030513246
030513247
030513xxx
030513xxx
030513xxx
08xxxxxxx
08010301x

ชื่อวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วิศวกรรมไมโครเวฟ
(Microwave Engineering)
ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 2
(Telecommunication Practice II)
ปฏิบัติการสื่อสาร 2
(Communication Laboratory II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(Telecommunication Elective Course I)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(Telecommunication Elective Course II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(Telecommunication Elective Course III)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
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(English Language Elective Course)
รวม

21(x-x-x)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513260

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
(Co-perative Education)
รวม

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
6(0-540-0)
6(0-540-0)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513160
030513261
xxxxxxxxxx
030513xxx
030513xxx
08010301x

ชื่อวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunication Engineering Project)
สัมมนาโทรคมนาคม
(Telecommunication Seminar)
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(Telecommunication Elective Course IV)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 5
(Telecommunication Elective Course V)
วิชาเลือกภาษาอังกฤษ
(English Language Elective Course)
รวม

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

16(x-x-x)

38

มคอ.2

2. แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030103100
030513120
030513121
030513220
030513320
030513321

ชื่อวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
การควบคุมและขับเคลื่อนดวยอิเล็กทรอนิกสเพื่องาน
อุตสาหกรรม
(Industrial Electronic Drives and Control)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 1
(Electronics Practice I)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 1
(Digital Circuit and Logic Design I)
เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรอุตสาหกรรม

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

39
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(Industrial Sensors and Transducers)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
1(x-x-x)
21(x-x-x)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030103101
030513126
030513248
030513323
030513324

030513325
0803035xx

ชื่อวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

กลศาสตรวิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
ระบบควบคุมเชิงเสน
(Linear Control System)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 2
(Electronics Practice II)
ไมโครโปรเซสเซอร
(Microprocessors)
การควบคุมโดยลําดับและการควบคุมอัตโนมัตเิ พื่อ
อุตสาหกรรม
(Sequential Control and Automation for Industry)
การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and Instrumentation)
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา

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

3(2-2-5)
1(x-x-x)
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(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(x-x-x)
21(x-x-x)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513144
030513242
030513340

030513341
030513xxx
030513xxx

ชื่อวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ระบบสื่อสารแบบบัสในทางอุตสาหกรรม
(Industrial Bus Communication System)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 1
(Instrumentation and Automation Practice I)
มาตรวิทยาและการปรับเทียบเครื่องมือวัดทาง
อุตสาหกรรม
(Metrology and Industrial Instrument Calibration)
เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(IA Elective Course I)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(IA Elective Course II)

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

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
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วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
รวม

3(x-x-x)
20(x-x-x)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513248
030513344
030513345
030513xxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 2
(Instrumentation and Automation Practice II)
เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการและการควบคุม
อัตโนมัติ
(Process Control and Automation Technology)
ระบบควบคุมแบบสกาดา
(Scada System)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(IA Elective Course III)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

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

42
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(General Education Elective Course)
วิชาเลือกภาษาอังกฤษ
(English Language Elective Course)
รวม

3(x-x-x)
20(x-x-x)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513260

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
(Co-perative Education)
รวม

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
6(0-540-0)
6(0-540-0)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513161
xxxxxxxxxx
030513xxx
030513xxx
08010301x

ชื่อวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
(IA Engineering Project)
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(IA Elective Course IV)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 5
(IA Elective Course V)
วิชาเลือกภาษาอังกฤษ
(English Language Elective Course)
รวม

3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15(x-x-x)

44

มคอ.2

3. แขนงวิชาคอมพิวเตอร
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030103100
030513122
030513220
030513320
030513322
040203211

ชื่อวิชา
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
คณิตศาสตรไมตอเนื่อง
(Discrete Mathematics)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 1
(Electronics Practice I)
การออกแบบวงจรดิจทิ ัลและวงจรตรรก 1
(Digital Circuit and Logic Design I)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(x-x-x)
1(x-x-x)
21(x-x-x)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030103101
030513123
030513127
030513221
030513323
030513326
030513327
0803035xx

ชื่อวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

กลศาสตรวิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
(Data Communication and Network)
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(Computer Architecture)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 2
(Electronics Practice II)
ไมโครโปรเซสเซอร
(Microprocessors)
โครงสรางขอมูลและการวิเคราะหอัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithms Analysis)
การโปรแกรมเว็บและฐานขอมูลบนเว็บ
(Web Programming and Web Database)
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
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(Physical Education Elective Course)
รวม

21(x-x-x)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513145
030513146
030513147
030513249
030513343
xxxxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา
ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
ปญญาประดิษฐ
(Artificial Intelligence)
ทฤษฎีการคํานวณ
(Theory of Computation)
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 1
(Computer Practice I)
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Network System)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education Elective Course)
รวม

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
20(x-x-x)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513151
030513249
030513xxx
030513xxx
030513xxx
08xxxxxxx
08010301x

ชื่อวิชา
วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 2
(Computer Practice II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(Computer Elective Course I)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(Computer Elective Course II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(Computer Elective Course III)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกภาษาอังกฤษ
(English Language Elective Course)
รวม

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
20(x-x-x)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513260

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
(Co-perative Education)
รวม

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
6(0-540-0)
6(0-540-0)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513162
xxxxxxxxxx
030513xxx
030513xxx
08010301x

ชื่อวิชา
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(Computer Engineering Project)
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(Computer Elective Course IV)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 5
(Computer Elective Course V)
วิชาเลือกภาษาอังกฤษ
(English Language Elective Course)
รวม

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15(x-x-x)
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4.แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030103100
030513120
030513220
030513320
040203211
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering materials)
สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 1
(Electronics Practice I)
การออกแบบวงจรดิจทิ ัลและวงจรตรรก 1
(Digital Circuit and Logic Design I)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education Elective Course)
รวม

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
18(x-x-x)

51
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030103101
030513123
030513221
030513323
030513328
030513329
030513330
0803035xx

ชื่อวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

กลศาสตรวิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
(Data Communication and Network)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 2
(Electronics Practice II)
ไมโครโปรเซสเซอร
(Microprocessors)
ระบบการสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communication System)
ไมโครอิเล็กทรอนิกส
(Micro-electronics)
ระบบควบคุมสัญญาณโทรทัศนและวิดิทัศน
(Television & Video Control System)
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
21(x-x-x)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513141
030513148
030513149
030513244
030513342
030513245
xxxxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน
(Radio and Television Engineering)
ระบบโทรทัศนดิจทิ ัล
(Digital Television System)
การผลิตรายการการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน
(Broadcast Production)
ปฏิบัติงานหองแสดงรายการการกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน 1
(Broadcasting Room Practice I)
การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิกส
(Dynamic Web Programming)
ปฏิบัติการการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน 1
(Broadcasting Laboratory I)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective course)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21(x-x-x)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513250
030513251
030513152
030513xxx
030513xxx
030513xxx
08xxxxxxx
08010301x

ชื่อวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ปฏิบัติงานหองแสดงรายการการกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน 2
(Broadcasting Room Practice II)
ปฏิบัติการการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน 2
(Broadcasting Laboratory II)
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
(Multimedia and Animation Technology)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(Broadcast Elective Course I)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(Broadcast Elective Course II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(Broadcast Elective Course III)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกภาษาอังกฤษ
(English Language Elective Course)
รวม

2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21(x-x-x)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513260

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
(Co-perative Education)
รวม

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
6(0-540-0)
6(0-540-0)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513163
030513262
xxxxxxxxxx
030513xxx
030513xxx
08010301x

ชื่อวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

โครงงานวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน
(Broadcast Engineering Project)
สัมมนาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน
(Broadcast Seminar)
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(Broadcast Elective Course IV)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 5
(Broadcast Elective Course V)
วิชาเลือกภาษาอังกฤษ
(English Language Elective Course)
รวม

3(0-6-3)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16(x-x-x)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
030103100 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับกอน : 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
ความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต การประยุกตใช
วัสดุวิศวกรรม เชน โลหะ พอลิเมอร เซรามิก วัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลภาค
การแปลความหมายของแผนภาพสมดุลภาค คุณสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของ
วัสดุวิศวกรรม
030103101 กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1
ระบบของแรง แรงลัพธ สมดุลแรง ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือน
และเสถียรภาพ
030103300 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบเรขาคณิต
หลักการเขียนภาพฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมิติ การบอกขนาดและสัญลักษณ
ผิวงาน การบอกคาพิกัดความคลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวมการเขียนภาพตัด การเขียน
แบบภาพคลี่และภาพชวยการสเก็ตแบบดวยมือ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพ
แยกชิ้น การใชคอมพิวเตอรชวยการเขียนแบบ
030413100 วงจรไฟฟา 1
3(3-0-6)
(Electric Circuits I)
วิชาบังคับกอน : 040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
สวนประกอบของวงจร การวิเคราะหโหนดและเมช ทฤษฏีวงจรตางๆ ความ
ตานทาน ความเหนี่ยวนํา คาปาซิแตนซ วงจรอันดับหนึ่งและสอง ไดอะแกรม เฟสเซอร
วงจรไฟฟากระแสสลับ ระบบสามเฟส
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030413145 สนามแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
(Electromagnetic Field)
วิชาบังคับกอน : 040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
040313007 ฟสิกส 2
สนามไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กตริก การเก็บประจุการพาและการนํากระแส
สนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรตามเวลาสมการของแมกซเวลล
030513100 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
อุ ป กรณ ส ารกึ่งตั ว นํ า คุณ สมบั ติ ท างไฟฟ า ของอุ ป กรณ ว งจรอิ เล็ กทรอนิ ก ส
ในความสัมพันธกับกระแสแรงดันและความถี่ การวิเคราะหและออกแบบวงจรขยาย
ทรานซิสเตอรและทรานซิ สเตอรม อสเฟต คุณ สมบัติและการประยุกต ใชวงจรขยาย
ออปแอมป
030513120 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิ ธี ท างเวลาและความถี่ สํ า หรั บ จํ า ลองและวิ เ คราะห สั ญ ญ าณ ระบบ
ในรูปแบบต อเนื่องและไม ตอเนื่ อง การแปลงลาปลาซ อนุ กรมและการแปลงฟู ริเยร
การสุมสัญญาณ การแปลงซี ตัวกรองดิจิทัล
030513121 การควบคุมและขับเคลื่อนดวยอิเล็กทรอนิกสเพื่องานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Electronic Drives and Control)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กํ า ลั ง ไดโอด เอสซี อ าร ทรานซิ ส เตอร กํ า ลั ง
มอสเฟทกํ า ลั ง จี ที โอและอุ ป กรณ ที่ เกี่ ย วข อ ง การวิ เคราะห ก ารทํ า งานของวงจร
คอนเวอรทเทอรประเภทตางๆ ในระบบไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส การคอมมิวเตชัน
การควบคุมแรงดันไฟฟากระแสสลับ ดีซีชอปเปอร อินเวอรทเทอรแบบปอนแรงดัน
และปอนกระแส และไซโคลคอนเวอรทเทอร
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030513122 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เซต ลํ าดั บ และฟ งกชั น ตรรกศาสตร การเติ บ โตของฟ งก ชั น วิธี การพิ สูจ น
อุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร นิยาม ขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ํา วิธีการนับและความสัมพันธ
แบบปรากฏซ้ํา ความสัมพันธ ทฤษฎีกราฟ
030513123 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
3(3-0-6)
(Data Communication and Network)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การสื่ อ สารข อ มู ล และโครงข า ยของการสื่ อ สารข อ มู ล โครงข า ยของ
สถาปตยกรรมแบบเปนขั้นโปรโตคอลแบบจุดตอจุดและการเชื่อมตอ รูปแบบของการ
หนวงในโครงขายขอมูล การสื่อสารแบบเขาถึงหลายทาง การจัดเสนทางในโครงขาย
ขอมูล การควบคุมการเคลื่อนที่ของขอมูลและการรักษาความปลอดภัยขอมูล
030513124 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมสื่อสาร
3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Communication Engineering)
วิชาบังคับกอน : 040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
การจําแนกสัญ ญาณและระบบ การวิเคราะห สัญ ญาณ แบบจําลองของสถิติ
สําหรับการสื่อสารแบบตางๆ ความนาจะเปน ตัวแปรสุม คาความคาดหวังและความ
แปรปรวน ฟ งก ชั น สหสั ม พั น ธ ฟ งก ชั น ความหนาแน น ของแถบกํา ลั ง งาน ฟ งก ชั น
ลักษณะความหมายของกระบวนการสโตแคสติก
030513125 หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principles of Communication)
วิชาบังคับกอน : 030513120 สัญญาณและระบบ
กระบวนการและการวิเคราะหสัญ ญาณ ขนาดของแถบความถี่ การมอดูเลต
และการดี ม อดู เลตสั ญ ญาณอุ ป มานเชิ งขนาดและความถี่ การมอดู เลตโดยใช พั ล ส
สเปคตรัมและกําลังของสัญญาณรบกวน ผลของสัญญาณรบกวน ระบบมัลติเพล็กซ
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030513126 ระบบควบคุมเชิงเสน
3(3-0-6)
(Linear Control System)
วิชาบังคับกอน : 040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 และ
030513120 สัญญาณและระบบ
ระบบทั่วไป การควบคุมแบบลูปเปด การควบคุมแบบลูปปด การสรางโมเดล
ทางคณิตศาสตร การแปลงลาปลาซ การวิเคราะหระบบในยานความถี่ พฤติกรรม
แบบสถิต และแบบพลวัตของลูปการควบคุม การวิเคราะห ระบบดวยปริภูมิสถานะ
การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบ ความสามารถในการควบคุมไดและการสังเกตได
คุณลักษณะตัวควบคุมชนิดตางๆ และการปรับแตงตัวควบคุม การออกแบบตัวควบคุม
ดวยการแทนที่โพล
030513127 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Architecture)
วิชาบังคับกอน : 030513323 ไมโครโปรเซสเซอร
ระบบคอมพิ วเตอรเบื้องตน สถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร รีจีสเตอร
หนวยประมวลผลทางคณิตศาสตร และตรรก การจัดการระบบรับสงขอมูลเขาออก
ของไมโครโปรเซสเซอร หนวยควบคุมและอุปกรณ ไอ/โอ การเขารหัสและการแทน
ตั ว เลข สถาป ต ยกรรม แบบมั ล ติ โ ปรเซสเซอร การประมวลผลแบบขนาน
สถาปตยกรรมแบบสเกลาร แบบมัลติเทรด และแบบเดตาโฟลว ไปปไลนิ่ง เวกเตอร
โปรเซสเซอร อะเรย โ ปรเซสเซอร แบบริ ส ก แ ละซิ ส ก หลั ก การเขี ย นโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลีเบื้องตน
030513140 โครงขายการสื่อสารและสายสง
3(3-0-6)
(Communication Network and Transmission Line)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฎีวงจรขาย การวิเคราะหและออกแบบวงจรเทียบเคียงแบบ 1 พอรตและ
2 พอรต วงจรเรโซแนนซ แ บบอนุ ก รมและขนาน วงจรเรโซแนนซ แบบมั ล ติ เป ล
วงจรกรองสั ญ ญาณ การแปลงอิ มพี แดนซ และแมชชิ่ งวงจรขา ย ทฤษฎี ของสายส ง
สั ญ ญาณในวงจรข า ย สายโทรศั พ ท แมชชิ่ ง อิ ม พี แ ดนซ ในงานสายส ง สั ญ ญาณ
การออกแบบสําหรับการสง
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030513141 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน
3(3-0-6)
(Radio and Television Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลั กการเครื่องสงและเครื่องรับ สัญ ญาณวิท ยุ ระบบการมอดู เลตสั ญ ญาณ
แบบตาง ๆ และการดีมอดูเลต หลักการวิทยุ AM และ FM หลักการเครื่องสงและ
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน การสรางภาพบนหนาจอ และระบบสัญญาณโทรทัศนสี

030513142 วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
(Antenna Engineering)
วิชาบังคับกอน : 030413145 สนามแมเหล็กไฟฟา
โครงสรางสายอากาศ การแผคลื่นของสายอากาศ แหลงกําเนิดแบบจุดไอโซ
ทรอปก รูปแบบของกําลังและสนาม สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย อิมพีแดนซ
การแผคลื่น โพลาไรเซชันของคลื่น การแผคลื่นจากองคประกอบกระแส คุณสมบัติ
การแผคลื่นของสายอากาศเสนลวดเชิงเสน สายอากาศแถวลําดับเชิงเสน สายอากาศ
ยากิ-อุดะ สายอากาศรายคาบล็อก สายอากาศแบบชองเปด สายอากาศแบบไมโคร
สตริป การวัดสายอากาศ

030513143

การสื่อสารทางดิจทิ ัล
3(3-0-6)
(Digital Communication)
วิชาบังคับกอน : 030513125 หลักการสื่อสาร
030513124 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมสื่อสาร
การสุ ม ตั ว อย า ง การสุ ม และไม สุ ม สั ญ ญ าณ การสุ ม สั ญ ญ าณ แบบ
ความถี่ต่ําผาน ระบบดิจิทัลแบบแถบฐาน การควอนไทซ รหัสตนฉบับ การมอดู
เลตแบบรหัสพัลส (PCM) การมอดูเลตแบบเดลตา (DM) การมอดูเลตเชิงตัวเลขทาง
แอมพลิจูด (ASK) การมอดูเลตเชิงตัวเลขทางเฟส (PSK) การมอดูเลตเชิงตัวเลขทาง
ความถี่ (FSK) วิธีการลงรหัสในชองสัญญาณ การสงและการเขาจังหวะ
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030513144

ระบบสื่อสารแบบบัสในทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Bus Communication System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการพื้นฐานของสายสงสัญญาณที่ใชในระบบบัสในอุตสาหกรรม สมการ
เบื้องตนของสายสง การสะทอนของสัญญาณในสาย สถาปตยกรรมแบบเปนชั้นของ
โปรโตคอล หลั ก การและวิ ธี การตรวจสอบความผิ ด พลาดของการส ง-รับ ข อมู ล
ประเภทซีอารซี และประเภทพาริตีบิต การเขารหัสในสายสง หลักการพื้นฐานของ
ระบบบัส โปรโตคอลของระบบมอดบัส โปรฟบัส และแคนบัส ประโยชนของการใช
ระบบบัสในงานอุตสาหกรรม

030513145

ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลั ก การพื้ น ฐานของระบบปฏิ บั ติ ก าร กระบวนการและภาวะพร อ มกั น
การจัดการ และการกําหนดลําดับกระบวนการ การจัดการรับเขา/สงออก การจัดการ
หนวยความจํา ระบบแฟม ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร

030513146

ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวัฒนาการของการนํา เสนอองคความรูและตรรก การเรียนรูของเครื่องจักร
โครงข า ยประสาทเที ย ม ระบบหลายตั ว จั ด การ การรู จํ า และแยกแยะรูป แบบ
การประยุกตใชปญญาประดิษฐในทางวิศวกรรม

030513147

ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-6)
(Theory of Computation)
วิชาบังคับกอน : 030513122 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง
ไฟไนตออโตมาตา นิพจนและไวยากรณเรกูลาร คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร
ไวยากรณและภาษาคอนเท็กซฟรี พุชดาวนออโตมาตา เครื่องจักรทัวริง ลําดับชั้นของ
ซอมสกี

030513148

ระบบโทรทัศนดิจิทลั
(Digital Television System)

3(3-0-6)
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วิชาบังคับกอน : 030513123 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
030513141 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน
การเปรียบเทียบโทรทัศนระบบอนาล็อกและดิจิทัล ระบบสัญญาณภาพดิจิทัล
การบีบอัดสัญญาณภาพ การเขารหัสและการถอดรหัส การสงและการรับสัญญาณ
โทรทัศนดิจทิ ัล ระบบ HD จอแสดงผลแบบตางๆ
030513149

การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน
3(3-0-6)
(Production of Radio and Television Program)
วิชาบังคับกอน : 030513330 ระบบควบคุมสัญญาณโทรทัศนและวิดิทัศน
หลักการวางแผนการผลิตรายการโทรทัศน การคิดรูปแบบรายการ การเขียนบท
เทคนิ คการผลิ ต รายการออกอากาศ เทคนิ คการถายทํ าและการใชอุป กรณ ตา งๆ
ชวยในการผลิต

030513150

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Engineering)
วิชาบังคับกอน : 030513140 โครงขายการสื่อสารและสายสง
สมการของแมกซเวลล และเงื่อนไขขอบเขต ทฤษฎีสายสง S-พารามิ เตอร
การใชสมิธชารท การแมตซอิมพีแดนซ สายสงไมโครเวฟและทอนําคลื่นเรโซเนเตอร
ไมโครเวฟและฟลเตอร การวิเคราะหโครงขายไมโครเวฟ การแบงกําลังและคัปเปลอร
แบบมีทิศทาง การวัดไมโครเวฟและการประยุกต

030513151

วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลั กการของวิศวกรรมซอฟต แวร กระบวนการพั ฒ นาซอฟต แวรแบบต าง ๆ
วงจรชีวิต ของซอฟต แวร วิ ธีการรวมรวบความตองการและขอกําหนดตาง ๆ ของ
ซอฟต แ วร การออกแบบสถาป ต ยกรรมซอฟต แ วร การออกแบบเชิ ง วั ต ถุ และ
แผนภาพมาตรฐานที่ใชออกแบบเชิงวัตถุ การกําหนดแนวทางในการเขียนโปรแกรม
การนํ า ซอฟต แ วร ก ลั บ มาใช การประเมิ น ทดสอบและบํ า รุ ง รั ก ษาซอฟต แ วร
การบริหารโครงงานและคุณภาพในการพัฒนาซอฟตแวร การใชเครื่องมือที่ชวยใน
งานวิศวกรรมซอฟตแวร

030513152

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
(Multimedia and Animation Technology)

3(3-0-6)
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วิชาบังคับกอน : 030513342 การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
ความเปนมาของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ประโยชนของมัลติมีเดีย อุปกรณและ
โปรแกรมที่ใชมัลติมีเดีย หลักการและวิธีการในการสรางภาพเคลื่อนไหวการนําเสนอ
ขอมูลในลักษณะภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ขอความ เสียง การประยุกตใชภาพ
ดิจิทัลในงานมัลติมีเดีย
030513160

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(0-6-3)
(Telecommunication Engineering Technology Project)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เป นโครงงานสํา หรับนั กศึกษาที่มีจํานวนหน วยกิตสะสมไมต่ํากวา 60% ของ
จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมทั้ ง หลั ก สู ต ร และมี ก ารเตรี ย มรายงานโครงร า งที่ แ สดงถึ ง
วัตถุประสงค แนวความคิด วิธีการศึกษาแผนการทํางานและงบประมาณรายจายของ
โครงงานเทคโนโลยี วิ ศวกรรมโทรคมนาคม มี การดํ า เนิ น งานออกแบบ สร างและ
ทดสอบ เพื่อฝกใหคุนเคยกับการคนควาและแกปญหาทางวิศวกรรม และนําเสนอ
ผลงานเปนรูปเลมปริญญานิพนธ

030513161

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
3(0-6-3)
(Instrumentation and Automation Engineering Technology Project)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เป นโครงงานสํา หรับนั กศึกษาที่มีจํานวนหน วยกิตสะสมไมต่ํากวา 60% ของ
จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมทั้ ง หลั ก สู ต ร และมี ก ารเตรี ย มรายงานโครงร า งที่ แ สดงถึ ง
วัตถุประสงค แนวความคิด วิธีการศึกษาแผนการทํางานและงบประมาณรายจายของ
โครงงานเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมเครื่อ งมื อ วั ด และระบบอั ต โนมั ติ มี ก ารดํ า เนิ น งาน
ออกแบบ สร า งและทดสอบ เพื่ อฝ ก ให คุน เคยกั บ การคน คว า และแก ป ญ หาทาง
วิศวกรรม และนําเสนอผลงานเปนรูปเลมปริญญานิพนธ

030513162

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(0-6-3)
(Computer Engineering Technology Project)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เป นโครงงานสํา หรับนั กศึกษาที่มีจํานวนหน วยกิตสะสมไมต่ํากวา 60% ของ
จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมทั้ ง หลั ก สู ต ร และมี ก ารเตรี ย มรายงานโครงร า งที่ แ สดงถึ ง
วัตถุประสงค แนวความคิด วิธีการศึกษาแผนการทํางานและงบประมาณรายจายของ
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิ ว เตอร มีการดํ าเนิ น งานออกแบบ สรา งและ
ทดสอบ เพื่อฝกใหคุนเคยกับการคนควาและแกปญหาทางวิศวกรรม และนําเสนอ
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ผลงานเปนรูปเลมปริญญานิพนธ
030513163

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน 3(0-6-3)
(Broadcast Engineering Technology Project)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เป น โครงงานสํ าหรับนั กศึกษาที่มีจํานวนหนวยกิตสะสมไม ต่ํากวา 60% ของ
จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมทั้ ง หลั ก สู ต ร และมี ก ารเตรี ย มรายงานโครงร า งที่ แ สดงถึ ง
วัตถุประสงค แนวความคิด วิธีการศึกษาแผนการทํางานและงบประมาณรายจายของ
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน มีการดําเนินงาน
ออกแบบ สร า งและทดสอบ เพื่ อฝ ก ให คุน เคยกั บ การคน คว า และแก ป ญ หาทาง
วิศวกรรม และนําเสนอผลงานเปนรูปเลมปริญญานิพนธ

030513164

การกระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0-6)
(Radio Wave Propagation)
วิชาบังคับกอน : 030513125 หลักการสื่อสาร
การจัดสรรความถี่วิทยุ ระบบวิทยุพื้นฐาน การกระจายคลื่นในชั้นบรรยากาศ
ไอโอโนสเฟยร การกระจายคลื่นแบบกระเจิงในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟยร ระบบ
ถ า ยทอดไมโครเวฟ ระบบสื่ อ สารผ า นดาวเที ย มและผ า นอวกาศ เรดาร
การลดทอนกําลังงานของคลื่นอยางรวดเร็วในแถบความถี่แคบและแถบความถี่กวาง
การกระจายแบบรวงผึ้ง การแพรกระจายคลื่นในสภาพบรรยากาศไมคงที่

030513165

การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
(Optical Communication)
วิชาบังคับกอน : 030513125 หลักการสื่อสาร
ท อ นํ า คลื่ น ไดอิ เล็ ก ทริ ก ทรงกระบอกและเงื่ อ นไขการแพร ก ระจายคลื่ น
คุณ สมบั ติ และโครงสรา งของใยแกว นํ าแสง การผลิต ใยแกว นํ า แสง การแผรั งสี
ของแสง แหล งกํา เนิด แสง ตั วตรวจจั บแสง การผิ ด เพี้ย นและการลดทอนของ
สัญญาณแสงในเสนใยแกว เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณ การสงลําแสงกําลังสูง
และการคับปลิ้ง การมัลติเพล็กซและการดีมัลติเพล็กซ การออกแบบระบบสื่อสารทาง
แสง การใชเครื่องมือวัดสําหรับระบบสื่อสารใยแกวนําแสง

030513166

การสื่อสารไรสาย
(Wireless Communication)
วิชาบังคับกอน : 030513143 การสื่อสารทางดิจทิ ัล

3(3-0-6)
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030513142 วิศวกรรมสายอากาศ
หลักการพื้นฐานการสื่อสารแบบไรสาย คุณลักษณะของชองสัญญาณแบบไร
สาย การเกิดชาโดว การเกิดดอปเปลอร การสะทอนของคลื่นจากหลายทิศทาง การ
สื่ อ สารไร ส ายแบบเรย เล ย แ ละแบบริ เชี่ ย น เทคนิ ค การเพิ่ ม ความน า เชื่ อ ถื อ ของ
ระบบสื่อสารไรสาย การกระจายสเปคตรัม ระบบสื่อสารแบบไมโม อัลกอริทึมของ
การเขารหัสและถอดรหัส
030513167

หัวขอคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Telecommunications Engineering
Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชาการใหมๆ ทางดานวิศวกรรมโทรคมนาคมที่อยูในความสนใจของวงการ
วิศวกรรมโทรคมนาคมในระยะเวลานั้น

030513168

การสื่อสารสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern Communication)
วิชาบังคับกอน : 030513143 การสื่อสารทางดิจทิ ัล
หลั ก การ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารของเทคโนโลยี สื่ อ สารสมั ย ใหม ที่ ใช อ ยู ต าม
สภาพการณในปจจุบัน ทั้งในระบบอนาล็อกและดิจทิ ัล การประยุกตใชเครื่องมือและ
อุปกรณ ในระบบสื่อสารแบบตา งๆ การประยุกตใชคอมพิ วเตอรชวยในการศึกษา
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม
การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite Communication)
วิชาบังคับกอน : 030513143 การสื่อสารทางดิจทิ ัล และ
030513142 วิศวกรรมสายอากาศ
ระบบดาวเทียมสื่อสารแบบตาง ๆ ดาวเทียมวงโคจรต่ํา ดาวเทียม วงโคจร
ปานกลาง ดาวเทียมอยูกับที่ ระบบจานสายอากาศ กระบวนการโมดูเลต ดีโมดูเลต
การเขารหัสและการถอดรหัสในระบบสื่อสารดาวเทียม การแพรกระจายคลื่นระหวาง
โลกและดาวเทียม ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยร และผลกระทบตอสัญญาดาวเทียม
การสูญเสียของสัญญาณเนื่องจากชั้นบรรยากาศ เสียงรบกวน ทรานสปอนเดอร
ของดาวเที ย ม การส ง สั ญ ญาณผ า นดาวเที ย มแบบต า ง ๆ การสื่ อ สารระหว า ง
ดาวเที ย มสถานี ภาคพื้ น ดิน การเปลี่ ยนแปลงทางแอมพลิจูด อยา งกระทันหัน ของ
สัญญาณดาวเทียม การลดทอนของสัญญาณดาวเทียมในชั้นบรรยากาศ

030513169
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030513170

การสื่อสารแบบแถบกวาง
3(3-0-6)
(Broadband Communication)
วิชาบังคับกอน : 030513143 การสื่อสารทางดิจทิ ัล
การสื่อสารแบบครอบคลุมทั่วโลก และระบบเครือขายหลักที่มีการเขาถึงแบบ
ทุ ก หนทุ ก แห ง ไปสู ง การส ง ข อ มู ล แบบความเร็ ว สู ง และการให บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ
คุณลักษณะของเครือขา ยความเร็วสูงและการใหบ ริการแบบเบ็ด เสร็จ การจําลอง
แถวคอย คุณภาพของการใหบริการ การกระจายของขอมูลแบบกลุม ระบบเครือขาย
แบบแถบกวางและการนําไปใชงาน

030513171

เครือขายไรสายเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Wireless Network)
วิชาบังคับกอน : 030513343 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
030513143 การสื่อสารทางดิจทิ ัล
การสื่อสารขอมูลแบบไรสาย การใหบริการและเทคโนโลยีการสื่อสารแบบตางๆ
การสื่อสารขอมูลไรสายในเครือขายพื้นที่กวาง ในเครือขายทองถิ่น และในเครือขาย
สวนตัว โปรโตคอล การเขาถึงของเครือขายไรสายตางๆ หลักการออกแบบและการ
บริหารทรัพยากร

030513172

การควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการดวยคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Control of Machines and Processes)
วิชาบังคับกอน : 030513323 ไมโครโปรเซสเซอร
การใชงานคอมพิวเตอรในงานควบคุมกระบวนการ การเชื่อมตอคอมพิวเตอร
กับอุปกรณอินพุตเอาตพุตของกระบวนการ การประมวลสัญญาณอินพุตเอาตพุต
การจําลองกระบวนการ การควบคุมแบบไม มีการป อนกลับและการควบคุม แบบ
ปอนกลับโดยใชวิธีการทางดิจิทัล การควบคุมงานแบบลําดับ และการติดตอสื่อสาร
ระหวางชุดควบคุม

030513173

การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับกอน : 040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
การประมวลผลสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล รู ป ร า งลั ก ษณะของสั ญ ญาณช ว งเวลา
การแปลงฟูริเยร วิธีการแปลงฟูริเยรแบบดีเอฟที การแปลงซี เทคนิคการออกแบบ
วงจรกรองความถีแ่ บบดิจทิ ัลและการนําไปใช
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030513174

การโปรแกรมสําหรับระบบสื่อสาร
3(3-0-6)
(Programming for Communication System)
วิชาบังคับกอน : 030513143 การสื่อสารทางดิจทิ ัล
030513142 วิศวกรรมสายอากาศ
การโปรแกรมสําหรับระบบสื่อสารกอนนําไปใชงานจริง การใชซอฟตแวรในการ
ออกแบบและการวิเคราะหวงจรมอดูเลชัน วงจรดิจทิ ัลความถี่สูง และสายอากาศ

030513175

การออกแบบวงจรสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communication Circuit Design)
วิชาบังคับกอน : 030513125 หลักการสื่อสาร
030513100 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
วงจรฟงกชันอนาล็อก วงจรออสซิเลเตอร วงจรกรอง วงจรเฟสล็อกลูป หลักการ
สังเคราะหความถี่ การออกแบบวงจรขยายสัญ ญาณความถี่สูง วงจรมอดูเลตและ
ดีมอดูเลต วงจรเครื่องรับและเครื่องสง

030513176

เทอรโมฟลูอิดเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Thermofluid)
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1
งาน พลั งงาน กํ า ลั งงาน หน ว ยวั ด ระบบสถานะและกระบวนการ สนาม
การไหล การไหลแบบไมทรงตั วและแบบอัดตัวได ระบบทรงมวลและระบบทรง
ปริมาตร คุณ สมบั ติ ของของไหล สมการของสถานะ ตารางคุณ สมบั ติ ข องไหล
กระบวนการที่ยอนกลับไดและยอนกลับไมได ระบบที่มีการไหล สมการพลังงาน
เอนทัลป สมการของเบอรนูลลี สมการโมเมนตัมแบบเชิงเสนและเชิงมุม การไหล
แบบอุดมคติ

030513177

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Safety)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กฎเกณฑในการวางระเบียบและแบบแผนมาตรการความปลอดภัยในโรงงาน
การป องกันอุ บัติ เหตุ ต า งๆ ที่เกิ ด ขึ้นได ในขณะปฏิบั ติงาน การวางผังโรงงานเพื่ อ
ลดอุ บั ติ เหตุ การออกแบบป อ งกั น อุ ป กรณ ป อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ท างด า นงานเชื่ อ ม
งานไฟฟ า งานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ เชื้ อ เพลิ งและงานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สารพิ ษ การจั ด
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หนวยงานบริหารทางดานการวางแผนความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน
030513178

ระบบควบคุมแบบไมตอเนื่อง
3(3-0-6)
(Discrete Control System)
วิชาบังคับกอน : 030513126 ระบบควบคุมเชิงเสน
กระบวนการสรางและเปลี่ยนรูปสัญญาณจากอนาล็อกเปนดิจทิ ัลและดิจิทัลเปน
อนาล็อก การแปลงซีและการแปลงซีผกผัน การสุมตัวอยางสัญญาณ การวิเคราะห
ระบบแบบไม ต อ เนื่ อ งในระนาบซี การหาฟ งก ชั น ถ า ยโอนของตั ว ควบคุม แบบไม
ต อ เนื่ อ ง การวิ เคราะห ด ว ยปริ ภู มิ ส ถานะสํ า หรั บ ระบบไม ต อ เนื่ อ ง นิ ย ามของ
ความสามารถในการควบคุม ไดและการสั งเกตได การออกแบบระบบควบคุมด วย
วิธีการหาเสนทางเดินของรากและการหาผลตอบสนองเชิงความถี่ การออกแบบตัว
ควบคุมและตัวสังเกตระบบดวยวิธีการแทนคาโพล การสังเคราะหลูปการควบคุม
แบบไมตอเนื่อง

030513179

วิทยาการหุนยนตเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Robotics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบอัต โนมัติตางๆ ในปจจุบัน ระบบไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมต อ
ไมโครโปรเซสเซอรและไอซีแปรสภาพสัญญาณดิจิทัล การใชตัวควบคุมในงานแบบ
ทั น ท ว งที ระบบประสานหุ น ยนต สรี ร ะ และการเคลื่ อ นไหวของหุ น ยนต
การควบคุมทิศทางของหุนยนต เทคนิคและการควบคุม โดยหุนยนต หุนยนตจั บ
สัญญาณและหุนยนตแบบฉลาด

030513180

การประยุกตใชการประมวลผลภาพในการวัดคุมและควบคุม
3(3-0-6)
(Image Processing Application in Instrumentation
and Control)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การประมวลผลภาพทางอุตสาหกรรม รูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพดวย
การมองและดวยภาพ องคประกอบของระบบการประมวลผลภาพและการจัดการ
สัญ ญาณในระบบ ทฤษฎี คณิ ต ศาสตรและตัว กรองสัญ ญาณที่ สําคัญ สํา หรับการ
ประมวลผลภาพ การแปลงโคออรดิเนตของภาพ การหาขอบของวัตถุในภาพ การ
แบงสวนภาพ การจัดกลุมของวัตถุ การหาคุณลักษณะของวัตถุ การวัดระยะหาง
ของวัตถุดวยภาพ การประมวลผลภาพสี ชนิดของอุปกรณและการตั้งคาตางๆ ใน
การถายภาพ การจัดแสงและการปรับเทียบอุปกรณรับภาพ ประเภทและชนิดของ
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030513181

ระบบควบคุมแบบอิงฐานความรู
3(3-0-6)
(Knowledge-based Control Systems)
วิชาบังคับกอน : 030513126 ระบบควบคุมเชิงเสน
ระบบควบคุมแบบดั้งเดิมและระบบควบคุมแบบอิงฐานความรู ปญญาประดิษฐ
การจัดหมวดหมูความรู ตรรกคณิตศาสตรที่ใชในระบบอิงฐานความรู ฟซซี่ลอจิก
การคํ า นวณแบบโครงข า ยประสาท การได ม าของข อ มู ล และการประมวลผล
ฐานความรู ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบควบคุมแบบขึ้นกับเหตุการณ

030513182

การประยุกตใชงานเซนเซอร
3(3-0-6)
(Sensor Application)
วิชาบังคับกอน : 030513321 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรอุตสาหกรรม
การประยุกตใชเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรในงานดานอุตสาหกรรมรถยนต
อุต สาหกรรมอาหาร หุ น ยนตและเทคโนโลยีอวกาศ การออกแบบวงจรปรับ แต ง
สภาพสัญญาณและการตอเชื่อมสัญญาณที่เหมาะสมกับงานประเภทนั้น ๆ

030513183

หัวขอคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบ 3(3-0-6)
อัตโนมัติ
(Selected Topics in Instrumentation and Automation
Engineering Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิทยาการใหมๆ ทางดานเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติที่อยูในความ
สนใจของวงการเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติในระยะเวลานั้น

030513184

การออกแบบวงจรดิจทิ ัลและวงจรตรรก 2
3(3-0-6)
(Digital Circuits and Logic Design II)
วิชาบังคับกอน : 030513320 การออกแบบวงจรดิจทิ ัลและวงจรตรรก 1
การวิ เคราะหและการสั งเคราะห ของวงจรตรรก การลดรูป สวิต ชิ งฟ งกชัน
การวิเคราะห ว งจรซี เควนเชีย ลแบบซิ งโครนั ส และอะซิ งโครนั ส การออกแบบตั ว
ควบคุ ม ดิ จิ ทั ล สมั ย ใหม การออกแบบวงจรดิ จิ ทั ล และวงจรซี เควนเชี ย ลโดยใช
อุปกรณลอจิกแบบโปรแกรมได การประยุกตใชระบบดิจิทัลในอุตสาหกรรม

030513185

คอมพิวเตอรวิทัศน

3(3-0-6)
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(Computer Vision)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบการมองเห็ น ของคอมพิ ว เตอร การประมวลภาพในระบบ 2 มิ ติ การ
ปรับปรุง การเรียกคืน และการกรองขอมูลภาพ เพื่อทําใหคอมพิวเตอรสามารถรับ
ภาพและนําภาพนั้นไปใชในการตัดสินใจ การวิเคราะหภาพวิดีโอ การคนคืนภาพและ
วิดีโอ การรูจําดวยวิธีทางสถิติ การแปลงภาพเพื่อการสังเคราะหภาพ การทําความ
เขาใจภาพ การวิเคราะหการเคลื่อนที่
ความปลอดภัยระบบเครือขาย
3(3-0-6)
(Network Security)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปญหาความปลอดภัยระบบเครือขาย การเขารหัสลับขอมูล การถอดรหัสลับ
ขอมูลแบบตา งๆ การรักษาความปลอดภัยของเครือขายคอมพิ วเตอร การรักษา
ความปลอดภัยทั้งทางไกลและระดับกายภาพ การควบคุมสิทธิการเขาถึง

030513187

การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite and Microwave Communication)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สมการของแมกซ เวลล และเงื่อนไขขอบเขต ทฤษฎี ส ายสง S-พารามิ เตอร
การใช ส มิ ธ ชาร ท การแมตชิ่ ง อิ ม พี แ ดนซ สายส ง ไมโครเวฟและท อ นํ า คลื่ น
เรโซเนเตอรไมโครเวฟและฟลเตอร การวิเคราะหโครงขายไมโครเวฟ การแบงกําลัง
และคัป เปลอรแบบมี ทิ ศทาง การวัด ไมโครเวฟและการประยุ กต ระบบดาวเที ย ม
สื่ อ สารแบบต า งๆ ระบบจานสายอากาศ กระบวนการโมดู เลต ดี โ มดู เ ลต
การเข า รหั ส และการถอดรหั ส ในระบบสื่ อ สารดาวเที ย ม การแพร ก ระจายคลื่ น
ระหวางโลกและดาวเทียม ชั้ นบรรยากาศไอโอโนสเฟ ย ร ผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับ
สัญญาณดาวเทียม การสูญเสียสัญญาณในชั้นบรรยากาศ ทรานสปอนเดอร การ
สื่ อ สารระหว า งดาวเที ย มกั บ สถานี ภ าคพื้ น ดิ น การลดทอนสั ญ ญาณดาวเที ย ม
เนื่องจากฝน

030513188

หัวขอคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Engineering
Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชาการใหม ๆ ทางด านวิศวกรรมคอมพิ วเตอรที่อยูในความสนใจของวงการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอรในระยะเวลานั้น

71
030513189

030513190

มคอ.2

เทคโนโลยีความจริงเสมือน
3(3-0-6)
(Virtual Reality Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายของคําวา ความจริงเสมื อน การจํ าลองโดยคอมพิ ว เตอร สภาพ
อุปกรณแสดงผลสามมิติ การโตตอบกับสิ่งแวดลอมความจริงเสมือนโดยใชอุปกรณ
นําเขามาตรฐาน
หัวขอคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุ 3(3-0-6)
และโทรทัศน
(Selected Topics in Broadcast Engineering Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชาการใหมๆ ทางดานวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศนที่อยูใน
ความสนใจของวงการวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศนในระยะเวลานั้น

030513191

วิศวกรรมระบบเสียง
3(3-0-6)
(Sound Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฎี คลื่น เสี ยง ไมโครโฟน คุณ ลั กษณะสัญ ญาณเสี ย ง การคํา นวณและ
หนวยวัด ระบบสตูดิโอและระบบอะคูสติก การคํานวณการยืดเยื้อของเสียง การ
วัดการสะทอนของเสียง เครื่องมิกเซอรและอุปกรณควบคุมเสียง ปญหาที่มีผลตอ
สัญญาณเสียงและวิธีแกไข ระบบบันทึกเสียง การตัดตอเสียง การจัดระบบเสียงทั้ง
ภายในและนอกสถานที่

030513192

การออกแบบระบบแสงเวที
3(3-0-6)
(Stage Lighting Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฎี แสง การผสมสี ข องแสง เครื่องมื อที่ ใช ในการควบคุ ม ระบบแสง
การจัดระบบแสงบนเวทีทั้งในและนอกสตูดิโอ เทคนิคการจัดระบบแสง ประเภทของ
หลอดไฟชนิดตาง ๆ

030513200

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
1(0-3-1)
(Electronics Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 030513100 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม หรือเรียนรวม
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ วงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ สนั บ สนุ น วิ ช าอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
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วิศวกรรม

030513220

ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 1
2(0-6-2)
(Electronics Practice I)
วิชาบังคับกอน : 030513100 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม หรือเรียนรวมกัน
การประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับวงจรจายไฟฟา วงจรเร็กติฟายด
วงจรควบคุม แรงดั น ไฟฟ า วงจรควบคุม กระแสไฟฟ า การออกแบบวงจร งาน
ซิลสกรีน การจัดวางอุปกรณ ประกอบอุปกรณลงกลอง การเดินสายไฟฟา การใช
เครือ่ งมือวัดทางอิเล็กทรอนิกสในการตรวจสอบวงจร

030513221

ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 2
2(0-6-2)
(Electronics Practice II)
วิชาบังคับกอน : 030513220 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 1
ออกแบบแผ น วงจรพิ ม พ โดยใช โปรแกรมออกแบบแผ น วงจรพิ ม พ สํ า หรั บ
อุปกรณแบบวางทะลุแผน (DIP) และแบบวางบนผิวแผน (SMD) สรางแผนวงจรพิมพ
ในงานอิเล็กทรอนิกส ออกแบบวงจรขยายสัญญาณ สรางลายวงจรดานสื่อสารและ
การแกปญหาสัญญาณรบกวน

030513240

ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
2(0-6-2)
(Telecommunication Practice I)
วิชาบังคับกอน : 030513125 หลักการสื่อสาร
การติด ตั้ งอุ ป กรณ สื่ อสารใยแกว นํ า แสง อุ ป กรณ สื่ อ สารดาวเที ย ม อุ ป กรณ
สื่อสารไมโครเวฟ อุปกรณสื่อสารวิทยุ การใชเครื่องมือวัดทางดานการสื่อสาร

030513241

ปฏิบัติการสื่อสาร 1
1(0-2-1)
(Communication Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : 030513125 หลักการสื่อสาร หรือเรียนรวมกัน
การทดลองพื้นฐานของการสื่อสารแบบอนาล็อก การมอดูเลตแบบแอมพลิจูด
แถบขางคูและแถบขางเดียว การมอดูเลตแบบความถี่ การมอดูเลตแบบเฟส การมอดู
เลตแบบแอมปลิจูดพัลส การมอดูเลตความกวางพัลส
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030513242

ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและการควบคุมอัตโนมัติ 1
2(0-6-2)
(Instrumentation and Automation Practice I)
วิชาบังคับกอน : 030513221 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 2
การนําเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรทั่วไปและเฉพาะทางสําหรับอุตสาหกรรมมา
ประยุ ก ต ใช ในกระบวนการควบคุ ม แบบป อ นกลั บ อย า งง า ย และประยุ ก ต ใ ช
ไมโครคอนโทรลเลอร อุปกรณควบคุมแบบโปรแกรมไดหรือการด DAQ ที่เชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรเปนชุดสั่งงาน

030513243

ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 1
2(0-6-2)
(Computer Practice I)
วิชาบังคับกอน : 030513323 ไมโครโปรเซสเซอร หรือเรียนรวมกัน
การออกแบบและสรางวงจรตรวจจับ เครื่องมือวัด วงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใช
ควบคุมในงานอุตสาหกรรมซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมไดโดยใชคอมพิวเตอร
ไมโครโปรเซสเซอรหรือตัวควบคุมแบบโปรแกรมได งานควบคุมแบบระบบอัตโนมัติ
และการเขียนโปรแกรมควบคุม

030513244

ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน 1
2(0-6-2)
(Radio and Television Practice I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การทํ างานในหองสตูดิโอ ติดตั้งอุปกรณที่ ใชในงานผลิตรายการออกอากาศ
การติ ด ตั้งกล อง ระบบควบคุม สัญ ญาณ ระบบเสี ย ง ระบบแสง การสรา งฉาก
การใชเครื่องมือในการผลิตรายการออกอากาศ การใชเครื่องมือวัดและทดสอบระบบ

030513245

ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน 1
1(0-2-1)
(Radio and Television Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การทดลองพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสัญญาณภาพและเสียงทั้งระบบอนาล็อกและ
ระบบดิจทิ ัล
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030513246

ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 2
2(0-6-2)
(Telecommunication Practice II)
วิชาบังคับกอน : 030513343 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การออกแบบการวางระบบโทรคมนาคมบนเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร
การเชื่อมโยงอุปกรณ เครือขายตางๆ การปรับแตงคาของอุปกรณ ในเครือขาย การ
ท ดสอบ แก ไ ขและป รั บ ป รุ ง ระบ บ เครื อ ข า ย การติ ด ตั้ ง และการใช ง าน
ระบบปฏิบัติการสําหรับระบบเครือขาย การติดตั้งบริการตางๆ บนระบบเครือขาย
และปรับแตงใหเหมาะสม

030513247

ปฏิบัติการสื่อสาร 2
1(0-2-1)
(Communication Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : 030513143 การสื่อสารทางดิจทิ ัล หรือเรียนรวมกัน
การทดลองพื้นฐานการสื่อสารแบบดิจทิ ัล การมอดูเลตแบบพีซีเอ็ม เอเอสเค พี
เอสเค เอฟเอสเค การมอดูเลตแบบเดลตา การวัดสัญญาณดวยรูปแบบดวงตา การ
มอดูเลชันแบบแผสเปกตรัมพื้นฐาน การเขารหัสและถอดรหัสพื้นฐาน การสื่อสารใย
แกวพื้นฐาน

030513248

ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและการควบคุมอัตโนมัติ 2
2(0-6-2)
(Instrumentation and Automation Practice II)
วิชาบังคับกอน : 030513242 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 1
นําองคความรูดานการวัดสัญญาณดวยเซ็นเซอร กระบวนการควบคุม การขับ
อุปกรณกําลังมาประยุกตทําโครงงานขนาดเล็กทางดานการวัดคุมและระบบอัตโนมัติ
ที่สอดคลองกับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีปจจุบัน

030513249

ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 2
2(0-6-2)
(Computer Practice II)
วิชาบังคับกอน : 030513343 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การเขา หั ว สายยู ที พี การสรา งเครื อ ข า ยเบื้ อ งต น โดยการเชื่ อมโยงอุ ป กรณ
เครือขายตางๆ การปรับแตงคาของอุปกรณเราเตอร การทดสอบ แกไขและปรับปรุง
อุปกรณระบบเครือขาย การติดตั้งและใชงานระบบปฎิบัติการลีนุกซ การติดตั้งและ
ปรับแตงบริการตางๆ ของเครื่องแมขาย
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030513250

ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน 2
2(0-6-2)
(Radio and Television Practice II)
วิชาบังคับกอน : 030513244 ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน 1
การจัดระบบโทรทัศนวงจรปดและการออกอากาศผานคลื่นวิทยุและโครงขาย
คอมพิวเตอร การติดตั้งเครื่องสงเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนและระบบสายอากาศ
ฝ ก การทํ า งานเป น ระบบสถานี โทรทั ศน ดิ จิ ทั ล การใช เครื่อ งมื อวัด และทดสอบ
สัญญาณ

030513251

ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน 2
1(0-2-1)
(Radio and Television Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : 030513245 ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน 1
การทดลองพื้ น ฐานเกี่ย วกั บระบบการส งออกอากาศทั้ งระบบอนาล็ อ กและ
ดิจิทัล

030513260

สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เปนการสงนักศึกษาไปทํางานรวมกับสถานประกอบการเอกชนในรูปแบบสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษาจะตองเขาไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
หรือบริษัท หรือหนวยงาน หรือสถานประกอบการจริง โดยมีชวงการทํางานไมนอย
กวา 1 ภาคการศึกษา การทํางานจะอยูภายใตการกํากับดูแลและใหคะแนนรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทํางานในแตละภาคการศึกษา
นักศึกษาจะตองเสนอรายงานการปฏิบัตงิ านตอภาควิชาเพื่อใชประกอบการประเมิน

030513261

สัมมนาโทรคมนาคม
1(0-2-1)
(Telecommunication Seminar)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การอานและการทําความเขาใจบทความวิจัย เลือกบทความวิจัยที่นาสนใจใน
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม การแสดงความคิดเห็นและสรุปประเด็นสําคัญที่อาน

030513262

สัมมนาดานการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน
1(0-2-1)
(Broadcasting Seminar)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การอานและการทําความเขาใจบทความวิจัย เลือกบทความวิจัยที่นาสนใจใน
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สาขาวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน การแสดงความคิดเห็นและสรุป
ประเด็นสําคัญที่อาน
030513300

การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลั กการของคอมพิ วเตอร อุ ปกรณ ฮารด แวรและซอฟตแวร การทํา งานของ
คอมพิ ว เตอร หลักการประมวลผลอิ เล็กทรอนิ กส หลั กการประมวลผลขอมูล ดว ย
คอมพิ ว เตอร ลั ก ษณะข อ มู ล ที่ ใ ช ในคอมพิ ว เตอร ข อ มู ล ชนิ ด โครงสร า ง ไฟล
การกําหนดชนิดของขอมูลและตัวแปรตางๆ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใช
ภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสําหรับงานวิศวกรรม

030513320

การออกแบบวงจรดิจทิ ัลและวงจรตรรก 1
3(2-2-5)
(Digital Circuit and Logic Design I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและทฤษฎีเบื้องตนของระบบดิจิทัล ระบบตัวเลขและรหัสพีชคณิต
บู ลี น และสวิ ต ชิ งฟ งกชัน อุ ป กรณ ส วิต ชิ ง วงจรตรรก การลดทอนบูลี นฟ งกชั น
ผังของคานอร ตารางความจริง เกท การออกแบบวงจรคอมไบเนชันดวยวงจร
ตรรก การออกแบบวงจรซีเควนเชียล วงจรฟลิปฟลอป รีจิสเตอร วงจรนับ วงจร
เขารหัสวงจรถอดรหัส หนวยความจํา

030513321

เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Sensor and Transducer)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางและคุณสมบัติของเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรที่ใชในอุตสาหกรรม
สํ า หรั บ การวั ด ความดั น วั ด การไหล วั ด ระดั บ วั ด อุ ณ หภู มิ แ ละวั ด ค า ความเป น
กรด-ดาง ตัวตรวจจับระยะใกล การแปลงสัญญาณจากเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
เปนสัญญาณมาตรฐานที่ใชในอุตสาหกรรม

030513322

การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object Oriented Programming)
วิชาบังคับกอน : 030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
โครงสร า งภาษาเชิ งวั ต ถุ หลั ก การออกแบบและพั ฒ นาซอฟต แ วร เชิ ง วั ต ถุ
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จากสั ม พั น ธ แ ละซี แ มนติ ก ของภาษาโปรแกรมคุ ณ ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข อง
วัตถุ คลาส การหอหุม การสืบทอด การพองรูป แอบแสตคคลาสและอินเตอรเฟส
หลักการสําหรับการเขียนโปรแกรมที่ทํางานตามเหตุการณ การเขียนโปรแกรมที่มี
สวนติดตอกับผูใชแบบกราฟกส กรณีศึกษาการประยุกตใชงานการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ
030513323

ไมโครโปรเซสเซอร
3(2-2-5)
(Microprocessor)
วิชาบังคับกอน : 030513320 การออกแบบวงจรดิจทิ ัลและวงจรลอจิก 1
เทคโนโลยีและสถาป ตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร ลักษณะและชนิ ดของ
ไมโครโปรเซสเซอร ชุ ด คํ า สั่ ง และการเขี ย นโปรแกรมด ว ยภาษาเครื่ อ งและ
ภาษาแอสเซมบลี เทคนิ ค การเชื่ อ มต อ ไมโครโปรเซสเซอร กั บ หน ว ยความจํ า
อุ ป กรณ อิน พุ ต /เอาต พุ ต และอุป กรณ ป ระกอบ การใช งานอิน เตอรรั พ ต การ
ออกแบบไมโครคอมพิวเตอร และปฏิบัติการเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร

030513324

การควบคุมโดยลําดับและการควบคุมอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม 3(2-2-5)
(Sequential and Automation Control for Industry)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสร า ง ส ว น ประกอบ และคุ ณ สมบั ติ ข องโปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก
คอนโทรลเลอร การต อสั ญ ญาณอิ น พุ ต และเอาต พุ ต กั บ โปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก
คอนโทรลเลอร คําสั่งตางๆ ที่ใชในการโปรแกรม การเขียนและการอานโปรแกรม
วิ ธี ก ารโปรแกรม การควบคุ ม ด ว ยคํ า สั่ ง พื้ น ฐานและคํ า สั่ ง พิ เศษ การออกแบบ
โปรแกรมและการแกปญ หา ปฏิบั ติการทดลองคําสั่งพื้ นฐานและคําสั่งพิเศษต างๆ
ของโปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก คอนโทรลเลอร การออกแบบและการโปรแกรม
การควบคุมอุปกรณตางๆ ตามเงื่อนไขและการออกแบบโปรแกรมเพื่อประยุกตใชใน
การควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม

030513325

การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Measurement and Instrumentation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฎีการวัดเบื้องตน การประยุกตใชอุปกรณตรวจจับระยะใกล เซ็นเซอรและ
ทรานสดิวเซอรชนิดตาง ๆ ที่ใชในการวัดคาในอุตสาหกรรมสําหรับงานการวัดระยะ
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ขจัด ความเครียด ความเร็ว อุณหภูมิ ความดัน ระดับ อัตราการไหลและคาพีเอช
030513326

โครงสรางขอมูลและการวิเคราะหอัลกอริทึม
3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithm Analysis)
วิชาบังคับกอน : 030513322 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
ข อ มู ล ในระบบคอมพิ ว เตอร โครงสร า งข อ มู ล พื้ น ฐาน สแตก แถวคอย
ลิสท ทรี กราฟ การจัดหนวยความจําแฮชชิง อัลกอริทึมสําหรับการคนหาขอมูล
การจั ด เรี ย งข อ มู ล แบบต า งๆ และการวิ เ คราะห ก ารทํ า งานของอั ล กอริ ทึ ม
การจัดลําดับการคนหาและการผสมขอมูล การออกแบบโปรแกรมโดยการผสมผสาน
ของโครงสรางขอมูลเพื่อแกปญหาทางคอมพิวเตอร

030513327

การโปรแกรมเว็บและฐานขอมูลบนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Programming and Web Database)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การออกแบบและพั ฒ นาเว็บไซต ดวยภาษาเอชที เอ็ มแอล และภาษาพี เอชพี
ชนิดและโครงสรางขอมูลพื้นฐานของฐานขอมูลตาง ๆ การออกแบบฐานขอมูลโดยใช
แผนภาพแบบแสดงความสั ม พั น ธ ข องข อ มู ล ต า ง ๆ การออกแบบและปรั บ ปรุ ง
ฐานขอมูลแบบตาราง ภาษาที่ใชในการจัดการและการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลที่
สรางขึ้น การติ ด ต อฐานขอมู ลกับ เว็ บไซต การพั ฒ นาเว็ บไซตเพื่ อการจัด การและ
สืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

030513328

ระบบการสื่อสารดิจทิ ลั
3(2-2-5)
(Digital Communication System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รูปแบบการสื่อสารแบบสัญญาณดิจิทัล การมอดูเลตและดีมอดูเลตในรูปแบบ
สัญญาณดิจิทัลแบบตาง ๆ ในเรื่องของรูปแบบสัญญาณ วิธีการเขาจังหวะ และ
การควบคุมการเขารหัส

030513329

ไมโครอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
(Micro-electronics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คุณ ลั กษณะของอุ ปกรณ สารกึ่งตั วนํา การสรางวงจรรวม วงจรขยายความ
แตกต า ง วงจรรวมชนิ ด เชิ ง เส น คุ ณ ลั ก ษณะสมบั ติ ข องวงจรรวมชนิ ด เชิ ง เส น
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การตอออปแอมปในลูปปดและลูปเปด การประยุกตใชงานไอซีออปแอมป

030513330

ระบบควบคุมสัญญาณโทรทัศนและวิดิทัศน
3(2-2-5)
(Television and Video Control System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลั ก การทํ า งานของอุ ป กรณ ควบคุ ม สั ญ ญ าณ วิ ดิ ทั ศ น ใ นห อ งควบคุ ม
ตั ว ควบคุ ม กล อ ง สวิ ท ซ ชิ ง เครื่ อ งตรวจสอบสั ญ ญาณภาพและสั ญ ญาณเสี ย ง
ตัวควบคุมสัญ ญาณเสียงและมิกซเสียง อุปกรณ แทรกตัวอั กษรและภาพเอ็ฟ เฟ ค
พิเศษ ตัวบันทึกสัญญาณโทรทัศน

030513340

มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Metrology and Industrial Instrument Calibration)
วิชาบังคับกอน : 030513325 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
หลัก การมาตรวิ ท ยาเบื้ องต น ระบบการวั ด และความสามารถสอบกลั บ ได
การวั ด เครื่ อ งมื อ วั ด ทางอุ ต สาหกรรม หลั ก การสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด ทาง
อุตสาหกรรมดานมวล ดานน้ําหนัก ดานไฟฟา ดานอุณหภูมแิ ละดานมิติ การประเมิน
ความไมแนนอน และการรายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานอุตสาหกรรมตางๆ

030513341

เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Control Technology)
วิชาบังคับกอน : 030513321 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรอุตสาหกรรม
การปรับแตงสภาพสัญญาณและการตอเชื่อมสัญญาณดวยวงจรอินสทรูเมนเท
ชันแอมปลิไฟล วงจรปรับคาความชันและตําแหนงศูนย วงจรเปลี่ยนแรงดันใหเปน
กระแส วงจรเปลี่ยนกระแสใหเปนแรงดัน วงจรเปลี่ยนแรงดันใหเปนความถี่ วงจร
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เปลี่ ยนความถี่ใหเป นแรงดัน วงจรแยกสัญ ญาณและกราวน ดิ้ ง ตั วควบคุมแบบ
อนาล็อก ตัวควบคุมแบบเปดปด ตัวควบคุมแบบพี แบบพีไอและแบบพีไอดี วงจร
เชื่อมตอกับตัวจายกําลัง วงจรขยายกําลัง วงจรจุดชนวนไทริสเตอร วงจรเชื่อมตอ
กับ ตัว จา ยกําลั งแบบสั ด ส วน วงจรเชื่ อมต อกับ ตัวจ ายกําลั งสํ าหรับปรับเฟสแบบ
อนาล็อก
030513342

การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
3(2-2-5)
(Dynamic Web Programming)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การโปรแกรมเว็บแบบฝงเซอรฟเวอรดวยภาษายุคปจจุบัน การสรางเว็บ
แบบไดนามิก การโตตอบกับแบบฟอรมแบบตางๆ การตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล การจัด การเซสชัน รูปแบบการเขาถึงฐานขอมูลผานเว็บ การเชื่ อมต อ
ระบบจัดการฐานขอมูล การนําเขาขอมูลผานทางเว็บ การแสดงผลแบบไดนามิก
การตรวจสอบสิท ธิและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การประมวลผลผาน
ทางเว็บ การประยุกตใชฐานขอมูลบนเว็บกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

030513343

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Network System)
วิชาบังคับกอน : 030513123 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
ภาพรวมของเครือขายคอมพิวเตอร องคประกอบและสถาปตยกรรมตาง ๆ ของ
เครือขายคอมพิวเตอร โปรโตคอลการสื่อสาร มาตรฐานและเทคโนโลยีของเครือขาย
คอมพิวเตอรแบบมีสายและแบบไรสาย อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในเครือขายคอมพิวเตอร
การหาเสนทางขอมูล กลวิธีควบคุมความคับคั่งในการสงขอมูล การออกแบบระบบ
เครือขายตามขอกําหนด มาตรฐานและรายละเอียดโปรโตคอลนําสงขอมูล การนํา
เครือขายคอมพิวเตอรไปใชงาน ระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเบื้องตน
การใชงานโปรแกรมจําลองระบบเครือขายในการออกแบบและทดสอบกอนนําไปใช
งานจริง
เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการและการควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
(Process Control and Automation Technology)
วิชาบังคับกอน : 030513341 เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
ลักษณะของการควบคุมกระบวนการไหล ระดับ ความดัน และอุณหภูมิ ชนิด
ของวาลว การใชเทคนิคควบคุมแบบพี ไอดี การควบคุมกระบวนการแบบหนึ่งลูป
แบบแคสเค็ด แบบปอนกลับและแบบปอนลวงหนา วิธีการปรับคาพีไอดี การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมกระบวนการโดยการปรับแตงคาพีไอดี

030513344
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030513345

ระบบควบคุมแบบสกาดา
3(2-2-5)
(SCADA System)
วิชาบังคับกอน : 030513144 ระบบสื่อสารแบบบัสทางอุตสาหกรรม
หลักการและองคประกอบของระบบสกาดา สวนประกอบของสถานีควบคุม
หลักและสถานียอย การเชื่อมตอระหวางสถานีควบคุมหลักกับสถานียอย ชนิดของ
โทโปโลยี ระบบการสื่อสารที่ใชในระบบสกาดา ฟงกชันการทํางานของระบบสกาดา
ระเบียบวิธีตอมอดบัส การจัดเก็บขอมูลของระบบสกาดา

030513360

ทฤษฎีขาวสารและการเขารหัสชองสัญญาณ
3(2-2-5)
(Information Theory and Channel Coding)
วิชาบังคับกอน : 030513143 การสื่อสารทางดิจทิ ัล
ระบบสื่ อ สารและหลั กการทฤษฎี ขา วสารเบื้ อ งต น การวั ดปริ ม าณขา วสาร
การเขารหัสสัญญาณ ชองสัญญาณไรความจําและความจุชองสัญญาณ ชองสัญญาณ
รบกวน ทฤษฎีการเขารหัส เทคนิคการเขารหัสและการถอดรหัสบนชองสัญญาณ
แบบไรความจํา

030513361

คอมพิวเตอรชวยออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Electronics)
วิชาบังคับกอน : 030513100 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
030513320 การออกแบบวงจรดิจทิ ัลและวงจรลอจิก 1
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการเขียนแบบและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
การออกแบบแผนวงจรพิมพ การจําลองการทํางานและการวิเคราะหการทํางานของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส การจําลองการทํางานของกระบวนการของระบบควบคุม

030513362

โปรแกรมระบบเครือขาย
(Network Programming)

3(2-2-5)
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วิชาบังคับกอน : 030513322 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
030513343 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การสื่อสารขอมูลผานเครือขายทีซีพี/ไอพี การทํางานกับซ็อกเก็ตแบบคอนเน็ค
ชันโอเรียนเต็ด การทํา งานกับ ซ็อกเก็ตแบบคอนเน็ คชัน เลส การจัดการขอมู ลเพื่ อ
สงผานเครือขาย การใชงานอะซิงโครนัสซ็อกเก็ต การเขียนโปรแกรมแบบมัลติเทรด
การเขียนโปรแกรมบนชั้นของแอพพลิเคชัน

030513363

การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
3(2-2-5)
(Parallel and Distributed Computing)
วิชาบังคับกอน : 030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
030513343 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนาน แบบไปปไลน และแบบกระจาย ขั้นตอน
วิธีการคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย การออกแบบระบบคํานวณแบบขนาน
และแบบกระจาย วิธีการโอนยายแฟมขอมูล โทโปโลยีเครือขายและระบบกระจาย

030513364

คอมพิวเตอรกราฟกสและสื่อผสม
3(2-2-5)
(Computer Graphics and Multimedia)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การสร า งและแสดงข อ มู ล ด ว ยภาพ การสรา งรูป ทรงเรขาคณิ ต ชนิ ด ต า ง ๆ
การสรางภาพวัตถุ การเคลื่อนยาย การยอ/ขยาย การเคลื่อนที่ของวัตถุ การบดบัง
ของวัตถุหลายชิ้น การเปลี่ยนมุมมองของวัตถุบนระนาบสองมิติและสามมิติ เครื่องมือ
และเทคนิ คตางๆ ในการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิ วเตอร การวางโครงเรื่อง
การประกอบฉาก การสรางแสงและเสียงประกอบ การวางกรอบหลัก การแทนและ
การสรางภาพเคลื่อนไหวของรายละเอียดบนพื้นผิว

030513365

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่

3(2-2-5)
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(Application Programming for Mobile Communication Device)
วิชาบังคับกอน : 030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
การทํ า โปรแกรมประยุ ก ต เกมส สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย ภาพยนตร ห รื อ วิ ดิ ทั ศ น
รายการโทรทัศน และงานตางๆบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่
030513366

การใชโปรแกรมบนแมคอินทอช
3(2-2-5)
(Software Application on Macintosh)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การประยุกตใชงานบนคอมพิวเตอรแมคอินทอช การใชโปรแกรมวาดภาพและ
กราฟกส การทําสื่อโฆษณาและภาพเคลื่อนไหว การทําสื่อวิดิทัศนและภาพยนตร

040113001

เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปริม าณสารสั มพั น ธ และทฤษฎีโครงสรา งอะตอม สมบั ติ ของกา ซ ของเหลว
ของแข็งและสารละลายสมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตรเคมี พันธะเคมี ตารางธาตุ
และสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน เทอรโมเคมี
เคมีไฟฟา

040113002

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปฏิบัติการตางๆ ที่มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของ
วิชา 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร

040203111

คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เรขาคณิตวิเคราะห พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร
เส น ตรงและระนาบในปริ ภู มิ ส ามมิ ติ ลิ มิ ต ความต อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ แ ละ
การอิ น ทิ เกรตฟ งกชั น คาจริงของหนึ่ งตั ว แปรจริง และการประยุ กต รูป แบบยั งไม
กําหนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไมตรงแบบ
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040203112

คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับกอน : 040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทยเลอรของ
ฟ งกชัน มู ล ฐาน อนุ กรมฟู เรี ยร เมทริกซ และดี เทอรมิ แนนท ระบบสมการเชิ งเส น
คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความตอเนื่อง การหา
อนุพันธ และการอินทิเกรตฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปร และการประยุกต

040203211

คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับกอน : 040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
ฟงกชันคาเวกเตอร เสนโคงปริภูมิ อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันคาเวกเตอร
เกรเดี ย นท เคิรล และไดเวอรเจนซ อิ น ทิกรัล ตามเสน อิ นทิ กรัล ตามพื้ น ผิว บทนํ า
สูสมการเชิงอนุพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน การแปลงลาปลาซ
ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน คําตอบแบบอนุกรม

040313005

ฟสิกส 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เวกเตอร กลศาสตรการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ
เสนตรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิกส การซอนกัน
ของสองซิ ม เป ล ฮารม อนิ กส การออสซิ ล เลตแบบแดมป การออสซิ ล เลตด ว ยแรง
การจําแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง คลื่นกระแทก บีตส ความเขมและระดับความเขม
เสี ย ง ปรากฏการณ ด อปเปลอร โมเมนต ค วามเฉื่ อ ย สมการแห งการหมุ น ทอร ก
โมเมนตั ม เชิ ง มุ ม การกลิ้ ง การเคลื่ อนที่ แ บบไจโรสโคป สมการสมบั ติ ของสสาร
การสงผานความรอน สมการกาซอุดมคติ กฎแหงอุณหพลศาสตร กลจักรความรอน
และกลจั กรทวน คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของของไหล การพยุ ง กฎของปาสคาล
สมการแหงความตอเนื่อง สมการแบรนุยยี การวัดความดัน การวัดอัตราการไหล

85

มคอ.2

040313007

ฟสิกส 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1
คุ ณ สมบั ติ ข องคลื่ น การสะท อ น การหั ก เห การแทรกสอด การเลี้ ย วเบน
ทัศนศาสตรทางเรขาคณิ ต ทัศนอุปกรณ กฎของคูลอมบ สนามไฟฟ า กฎของเกาส
ศั ก ย ไ ฟฟ า สารไดอิ เล็ ก ตริ ก ตั ว เก็ บ ประจุ สนามแม เหล็ ก แรงลอเรนท กฎของ
บิโอต-สวารท กฎของแอมแปร แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา ตัวเหนี่ยวนํา สารแมเหล็ก
วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน การแผรังสีของวัตถุดํา อิทธิพลแสงไฟฟา
การกระเจิงแบบคอมปตัน รังสีเอ็กซ อะตอมไฮโดรเจน ความทวิภาค อะตอมหลาย
อิ เล็ ก ตรอน ทฤษฎี แ ถบพลั งงาน โครงสรา งนิ ว เคลี ย ส กัม มั น ตภาพรัง สี ปฏิ กิ ริย า
นิวเคลียร

040313014

ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-3-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1 หรือเรียนรวมกัน
หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 040313005 ฟสิกส 1

040313015

ปฏิบัติการฟสิกส 2
1(0-3-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : 040313007 ฟสิกส 2 หรือเรียนรวมกัน
หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 040313007 ฟสิกส 2

3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1.

นายประกาศิต
ตันติอลงการ
3730600298700

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

สถาบัน

2527
2534
2536
2546
2550

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา)

3

5

มคอ.2

รอง
งานวิจัย
ศาสตราจารย - การศึก ษารูป แบบของสตั บในสายอากาศ
รองสี่เหลี่ยมที่ปอนดวยทอน้ําคลื่นระนาบรวม,
2551
- คอ ม พิ ว เตอ ร ช วยส อ นวิ ช าวงจรข า ย
ระบบสื่อสาร, 2551
- Study of Various Shapes of the Coupling
Slots in CPW-Fed Slot Antennas, 2551
- สายอากาศรองสี่เหลี่ยมที่ปอนดวยสายนํา
สัญ ญาณระนาบรวมแบบสองความถี่ โดยใช
รองคูแบบตัวยู, 2550
- Stacked fractal patch antennas using
NP generator model, 2552
- Dual-Band CPW-fed Slot Antennas
Using Coupling Slots, 2553
- ระบบสารสนเทศงานวินัยนักศึกษา, 2553
- ปายสัญญาณจราจรใชพลังงานแสงอาทิตย, 2553
- สายอากาศรองสี่เหลี่ยมที่ปอนดวยสายนํา

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่จะมีในหลักสูตร
ที่มีอยูแลว
ปรับปรุง

88

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ,ประเทศไทย
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
ประเทศไทย
ค.อ.ม. (ไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
ประเทศไทย
M.Sc. (Communication มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
Engineering)
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
ประเทศไทย

ป

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

2.

นายโอภาส ศิริครรชิตถาวร
3100900875911

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

สถาบัน

ป

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา)

6

12
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2536
ผูชวย
งานวิจัย
พระนครเหนือ,ประเทศไทย
ศาสตราจารย - การสรางชุ ดทดลองวงจรไฟฟากระแสตรง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2540
และวงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส กํ า ลั ง ผ า นระบบ
ประเทศไทย
อินเตอรเน็ต, 2550
- การออกแบบและสรางชุดฝกออกแบบวงจร
ดิจิตอลโดยใช CPLD, 2551
- การศึ ก ษาผลกระทบของคลื่ น ไมโครเวฟ
ความถี่ 2.4 GHz ที่มีตอน้ํายางพารา, 2551
- การออกแบบและสรางชุดฝกการสื่อสาร
ขอมูลและควบคุมไมโครคอนโทรลเลอรผาน
ระบบแลน, 2552
งานแตงตํารา
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1, 2548
- เปดโลก 32 บิต กับ STM32-Discovery, 2553
- เรียนรูและพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร
ARM7 ดวยภาษาซี, 2548
- เรียนรูระบบควบคุมอยางงายดวยโปรแกรม
ภาษา C กับ Arduino และบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอร POP-168, 2551

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่จะมีในหลักสูตร
ที่มีอยูแลว
ปรับปรุง

ลําดับ
ที่

3.

4.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

นางรัตนากร ผดุงถิ่น
3649900091867

นางสาวทิพยรัตน รุงขํา
4120100012797

นายอนุสรณ จึงตระการ
3240600107241

วศ.บ. (ไฟฟาสื่อสาร
และไฟฟากําลัง)
M.Sc.(Electrical Power
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ,ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ,ประเทศไทย
วศ.ม. (วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
การวัดคุม)
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ,ประเทศไทย
M.Sc.(Communication มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
Engineering)
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
ประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา)

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่จะมีในหลักสูตร
ที่มีอยูแลว
ปรับปรุง

ป

ตําแหนง
ทางวิชาการ

2536

อาจารย

ลาศึกษาตอ

-

-

อาจารย

ลาศึกษาตอ

-

-

อาจารย

ลาศึกษาตอ

-

-

2549
2548
2551
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สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

2543
2550

มคอ.2

3.2.1 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่

1.

สําเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ-นามสกุล

นายอุดม จีนประดับ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ค.อ.บ.
(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
MS.AVIONIQUE

สถาบัน

ป

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา)

-

3

มคอ.2

รอง
งานวิจัย
ศาสตราจารย - การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
การจั ด การศึ ก ษา การออกแบบและพั ฒ นา
ระบบขอมูลและระบบการประมวลผลขอมูล
สํา หรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ประเทศ, 2550
- การประมาณการค า ใช จ า ยในการพั ฒ นา
ซอฟต แ วร ป ระยุ ก ต เ ชิ ง โครงข า ยโดยวิ ธี
แบบจําลองสมการโครงสราง, 2551
งานแตงตํารา
- ทฤษฎี แ ละตัวอยางโจทย การสื่อ สารดวย
อิเล็กทรอนิกส, 2541
- ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51, 2541
- ทฤษฎีและตัวอยางโจทยโครงสรางขอมูล, 2544
- การทดลองไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51, 2545
- การบริ ห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร ก ารปรั บ
โครงสรางอุตสาหกรรม, 2549

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่จะมีในหลักสูตร
ที่มีอยูแลว
ปรับปรุง
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2537
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย
ECOLE NATIONALE
2528
SUPERIORE DE
L’AERONAUTIQUE ET DE
L’ESPACE ,ประเทศฝรั่งเศส

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ลําดับ
ที่

2.

ชื่อ-นามสกุล

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

นายสืบศักดิ์ พันธุไพโรจน ค.อ.บ.
(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ค.อ.ม.
(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

นายสมานมิตร อยูสุขสวัสดิ์ ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม. (ไฟฟา)

ป

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2523
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2535
พระนครเหนือ, ประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2521
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2529
พระนครเหนือ, ประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา)

3

8

15

12

มคอ.2

รอง
งานวิจัย
ศาสตราจารย - A Matlab/Simulink Tool for Power
Converters Teaching – A Power Factor
Correction Approach, 2546
- A Robust Control Structure Enhancing
Nominal Model Following Scheme for
Induction Servomotor Drive, 2547
- เทคนิ ค การปรับ ขอบเขตสั ญ ญาณอ า งอิ ง
สํ า หรั บ DM-PWM อิ น เวอร เตอร เพื่ อ ขั บ นํ า
โหลดประสิทธิภาพสูง, 2548
งานแตงตํารา
- ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส อนุกรม 1, 2532
- ระบบไมโครเวฟ 1, 2532
- การสื่อสารดาวเทียม, 2548
ผูชวย
งานวิจัย
ศาสตราจารย - เครื่องกําจัดฝุน, 2541
- เครื่องจําหนายน้ําแข็งอัตโนมัติ, 2544
- เครื่องผสมของเหลวแบบสัดสวนกึ่งอัตโนมัติ,
2546
- เครื่องมือสอบเทียบความดัน, 2548

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่จะมีในหลักสูตร
ที่มีอยูแลว
ปรับปรุง
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3.

สถาบัน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สถาบัน

ป

นางศิริพร เฮงเกียรติศักดิ์ อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา
อุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2525
พระนครเหนือ, ประเทศไทย

5.

นายชาญชัย กุศลจิตกรณ อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา
อุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2525
พระนครเหนือ, ประเทศไทย

อาจารย

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา)

งานวิจัย
- เครื่ อ งตรวจจั บ สั ญ ญาณสเตเตอร ฟ อสต
สําหรับมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟส, 2547
- การศึกษาสัญญาณแรงดันและกระแสเพลา
ในเครื่องจักรกลไฟฟา, 2548
- การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ตรวจจั บ
สัญญาณสเตเตอรฟอลตในเครื่องจักรกลไฟฟา
เหนี่ยวนํา, 2548
ผูชวย
งานวิจัย
ศาสตราจารย - การตรวจจั บ ฮาร ม อนิ ก ในเครื่อ งจั ก รกล
ไฟฟ า ด ว ยการออกแบบข อ มู ล สํ า หรั บ การ
วินิจฉัย, 2549
- การวิ เ คราะห สั ญ ญ าณ ดิ จิ ต อลด ว ยตั ว
วิเคราะหสเปคตรัมเสมือนผานระบบเครือขาย
LAN, 2550
- การทํ า นายการซ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งจั ก รกล
ไฟฟาโดยใชระบบการตัดสินใจฟซซี่, 2550

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่จะมีในหลักสูตร
ที่มีอยูแลว
ปรับปรุง

15

9

6

6
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4.

ตําแหนง
ทางวิชาการ

มคอ.2

ลําดับ
ที่

6.

ชื่อ-นามสกุล

นายสมเด็จ

นอยสวย

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม. (ไฟฟา)

7.

9.

เข็มราช

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

ป

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2526
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2537
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
2524
2535
2526
2540
2523

2533

อาจารย

งานสอน
- Data Communications I
- Digital Communications Systems

งานวิจัย
- การพั ฒ นาสื่อ เรื่อ งการวิเคราะห สั ญ ญาณ
ดิจิตอลดวยตัววิเคราะหสเปคตรัมเสมือนผาน
ระบบเครือขาย LAN, 2542
ผูชวย
งานวิจัย
ศาสตราจารย - เครื่องผสมของเหลวแบบสัดสวนกึ่งอัตโนมัติ,
2549
- เครื่องมือสอบเทียบความดัน, 2549
รอง
งานวิจัย
ศาสตราจารย - การสังเคราะหสายอากาศดวยคอมพิวเตอร,
2542
งานแตงตํารา
- คลื่นแมเหล็กไฟฟา, 2542
- สายอากาศ (ANTENNAS), 2544
- วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา, 2534

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่จะมีในหลักสูตร
ที่มีอยูแลว
ปรับปรุง

-

8

6

6

-

9

9

9

มคอ.2

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
ค.อ.ม. (ไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
นายณรงค บัณฑิตย ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
ค.อ.ม. (บริ ห ารอาชี ว ะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
และเทคนิคศึกษา)
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
นายพูนศักดิ์
ค.อ.บ.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เอื้อดุลเดชา (วิศวกรรมโทรคมนาคม) เจาคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย
ค.อ.ม.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
(บริหารอาชีวศึกษา)
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย

อาจารย

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา)
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8.

นายมนตรี

สถาบัน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สถาบัน

ป

นายพูนศักดิ์
เอื้อดุลเดชา
(ตอ)

10.

นายชาญวิทย ตั้งสิริวรกุล ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา)

- เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส, 2535
เอกสารประกอบการสอน
- การสื่อสารไมโครเวฟ, 2543
- ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 1, 2534
ผูชวย
งานวิจัย
ศาสตราจารย - โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝงตัว
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนผลิตเชิง
นิเวศนและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน, 2554
- โครงการพั ฒ นาต นแบบอุต สาหกรรมการ
ผลิ ต เชิ ง อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (E-Manufacturing)
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน, 2554
- โค รงการบ ริ ห ารแผ นแม บ ทการเพิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ผ ลิ ต ภ า พ ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม, 2554
- โครงการจั ด ทํ า และติ ด ตามประเมิ น ผล
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรม, 2554

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่จะมีในหลักสูตร
ที่มีอยูแลว
ปรับปรุง

12

6

95

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2541
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2545
พระจอมเกลาธนบุรี, ประเทศไทย

ตําแหนง
ทางวิชาการ

มคอ.2

ลําดับ
ที่

11.

ชื่อ-นามสกุล

นายศิริวัฒน

หงษทอง

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม. (ไฟฟา)

ดร.สุพจน จันทรวิพัฒน

ค.อ.บ.
(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

Ph.d (Computer
Science)

ป

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2523
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2533
พระนครเหนือ, ประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2537
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2541
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย
Institut National
2551
Polytechnique de
Grenoble, France

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา)

3

15

12

9

มคอ.2

ผูชวย
งานวิจัย
ศาสตราจารย - ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสตรงผานระบบ
อินเตอรเน็ต, 2550
- การออกแบบและสรางชุดสื่อการสอนการสง
สัญญาณภาพและเสียงผานเสนใยแกวนําแสง,
2548
งานแตงตํารา
- วงจรรวม เลม 1, 2551
- วงจรรวม เลม 2, 2552
อาจารย
งานวิจัย
- การป ระเมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพโป รแกรม
ประยุกต SVM บนระบบ Multi-core, 2552
- ชุดปฏิบัติการทดลองแบบออนไลนสําหรับ
การศึกษาทางไกลแบบมีปฏิ สัมพันธระหวา ง
ต น ท า งแ ล ะ ป ล า ย ท า งผ า น เค รื อ ข า ย
อินเตอรเน็ต, 2552
- โครงการพั ฒ นาต นแบบอุต สาหกรรมการ
ผลิ ต เชิ ง อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (E-Manufacturing)
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน, 2554

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่จะมีในหลักสูตร
ที่มีอยูแลว
ปรับปรุง
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12.

สถาบัน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ลําดับ
ที่

13.

14.

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ผศ.ดร.ชูพันธุ รัตนโภคา วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร)
M.Sc. (Advanced
Studied in Computer
Science)
Ph.d (Computer
Science)
ดร.ณัฐพล ประยงคพันธุ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

นายสามัญ

M.Eng. (Signal and
Communication)
M.Sc. (Signal, Image,
Acoustique and
optimization)
Ph.d
(Telecommunication)
คําภาแกว Dimplom-Ingenieur
(Control Engineering)

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
ประเทศไทย
Strasbourg University,
France

ป

2543
2547

Strasbourg University,
2551
France
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2543
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
ENST-Bretagne, France
2546
ENSEEIHT, France

2547

University Joseph Fourier,
France
University Karlsruhe,
Germany

2552
2545

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา)

ผูชวย
งานวิจัย
ศาสตราจารย - การพั ฒ นาระบ บเพี ย ร ทู เ พี ย ร แ บ บไร
โครงสรางที่มีความรูเกี่ยวกับตําแหนง, 2553
- ระบบแฟมขอมูลแบบกระจายบนเครือขาย
เพียรทูเพียร, 2553
- ระบบการประมวลผลภาพ 3 มิ ติ แ บบ
กระจายบนกริด, 2553
อาจารย
งานวิจัย
- วิเคราะหผลกระทบของสหสัมพันธระหวาง
สั ญ ญาณและปริม าณการสง ข อ มู ล ผ า นทาง
ช อ งทางสื่ อ สารสํ า หรับ ระบบสื่ อ สารไร ส าย
2x2 MIMO เมื่อ ขั้วของสายอากาศที่ ตัวรับ มี
การปรับเปลี่ยน, 2553

อาจารย

9

3

6

12

-

9
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งานสอน
- Control Systems
- Digital Control Systems

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่จะมีในหลักสูตร
ที่มีอยูแลว
ปรับปรุง
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15.

ชื่อ-นามสกุล

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สถาบัน

ป

งานวิจัย
- เครื่องทดสอบมิเตอรรถแท็กซี่ตนแบบ, 2545
- การพัฒนาชุดประลองการสื่อสารผานระบบ
อินเตอรเน็ต, 2547
- Monopole Antenna with Modified
Minkow ski fractal Geometry, 2553
- สื่อการสอนวิชา 355331 ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E-Learning), 2553
ลาศึกษาตอ

3

12

-

-

งานสอน
- Computer Programming
- Data Structure and Algorithms Design

15

12

นายสมชาย สาลีขาว

อส.บ.
(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)
M.Sc. (Communication
Engineering)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2544
พระนครเหนือ,ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2550
พระนครเหนือ,ประเทศไทย

อาจารย

17.

นางสาวอินทวดี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
จันทรทักษิโณภาส
M.Sc.(Communications
Technology)
นายดํารงเกียรติ แซลิ้ม อส.บ. (เทคโนโลยี ไฟฟ า
อุตสาหกรรม)
ว ท .ม . (เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2543
พระนครเหนือ,ประเทศไทย
Ulm University, Germany 2549

อาจารย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2540
พระนครเหนือ,ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2544
พระจอมเกลาธนบุรี, ประเทศไทย

อาจารย
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ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา)

16.

18.

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่จะมีในหลักสูตร
ที่มีอยูแลว
ปรับปรุง

ตําแหนง
ทางวิชาการ
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ลําดับ
ที่

19.

20.

ชื่อ-นามสกุล

ดร.นพพร

สุทธิวงศ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

อ ส .บ . (เท ค โ น โ ล ยี
อิเล็กทรอนิกส)
M.Sc. (Sensor Systems
Technology)
Dr. rer. nat (Physics/
Electrical Engineering)
นายชายชาญ กุศลจิตกรณ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

ตําแหนง
ทางวิชาการ

สําเร็จการศึกษาจาก

2542

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห)

อาจารย

งานสอน
- Industrial Control Technology
- Programmable Logic Controller
- Process & Control Technology

-

9

อาจารย

งานสอน
- Web Programming and Web Database
- Computer Programming

15

9

2547
2553
2548
2553
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
Karlsruhe University of
Applied Sciences, Germany
University of Bremen,
Germany
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ,ประเทศไทย
วท.ม. (วิ ศ วกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ซอรฟแวร)
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,
ประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา)

มคอ.2

3.2.1 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่

1.

สําเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ-นามสกุล

ดร.เฉลิมชาติ มานพ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

2.

นายสมพร ศรีวัฒนพล

ค.อ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

ป

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2541
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2544
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2553
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2537
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2546
พระนครเหนือ,ประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ
(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา)

15

9

15

9

มคอ.2

ผูชวย
งานวิจัย
ศาสตราจารย - ระบบการวิ นิ จ ฉั ย ฟอลต แ ละการจั ด การ
อั ต โนมั ติ สํ า หรั บ เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ า ผ า น
เครือขายอินเตอรเน็ต, 2554
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- A Strody of performace and
comparison of VSI with improved
current waveshape for three-phase
rectifier, IEEEInternational Conference
on Industrail Technology (IEEE ICIT
2008)
อาจารย
งานวิจัย
- โครงการวิจัยไมโครเวฟเซนเซอรเพื่อสรา ง
ตนแบบเครื่องวัดความชื้นขาวแบบประหยัด,
สถาบันวิจัยพัฒนา, มทร.สุวรรณภูมิ,2547
- การใชยานความถี่ไมโครเวฟตรวจวัดแกนไม
,สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ,2548

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่จะมีในหลักสูตร
ที่มีอยูแลว
ปรับปรุง
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วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

สถาบัน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

101

มคอ.2

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพ
กอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาอยูดวย ซึ่งในทางปฏิบัติแลวมีความ
ตองการใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ แตเพื่อใหจัดการหลักสูตรเปนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
จึงกําหนดใหรายวิชาสหกิจศึกษาเปนทางเลือก โดยนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาจะตอง
เรียนรายวิชาเลือกเฉพาะสาขาลดลง เนื่องจากนักศึกษาตองเขาฝกภาคสนามกับสถานประกอบการ
อยางนอยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ
จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการองคความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางวิศวกรรมโดยใชเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนโครงงานสําหรับนักศึกษาที่มีจํานวน
หน ว ยกิ ต สะสมไม ต่ํ า กว า 60% ของจํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมตลอดทั้ ง หลั ก สู ต ร และเป น การนํ า เอา
องคความรูทั้งหมดที่ศึกษามาใชในการวิเคราะหและแกปญหาทางดานวิศวกรรมโดยอาจมีความรวมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม และมีการนําเสนอโครงงานแกคณะกรรมการคุมสอบเพื่อพิจารณาผลดําเนินงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานรวมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร
ในการทําโครงงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการนําเสนอผลงาน
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
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5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา และมีการจดบันทึกการใหคําปรึกษา
ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน การนําเสนอโครงงาน และความสามารถใน
การทํางานของระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในโครงงาน พรอมกับดูความสมบูรณของปริญญานิพนธ โดยมี
อาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คนเปนกรรมการสอบ

มคอ.2
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี สัม มาคารวะ รูจั ก (1) การสอดแทรกในวิ ช าเรีย นที่ เกี่ย วของกับ จริยธรรม
ก าล เท ศ ะ แ ล ะทํ าห น าที่ เป น พ ล เมื องดี จรรยาบรรณ วิ ช าชี พ เช น การใช สิ น ค า มี ลิ ข สิ ท ธิ์
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม
ไม ล อกเลี ย นแบบผลงานผู อื่ น การประกอบวิ ช าชี พ ที่
คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม
(2) มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎี (1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว (2) การเรีย นการสอนในภาคปฏิ บัติ จ ากการทดลองใน
อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน หองปฏิบัติการ และ/หรือ นอกสถานที่ โดยใชความรูทาง
และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
ทฤษฎี
(3) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มี (1) การมอบหมายงานที่มีลักษณะใหมีการคนควาเพื่อจะ
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง
พั ฒ นาองค ค วามรู ที่ ต นมี อ ยู ให สู ง ขึ้ น ไป เพื่ อ (2) จัดโครงการความรวมมือทางวิชาการ
พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน พั ฒ นาสั ง คมและ
ประเทศชาติ รวมถึ งมี การแลกเปลี่ ย นความรู
ทางด า นเทคโนโลยี กั บ สถาบั น หรือ หน ว ยงาน
ภายนอก
(4) มีมนุษ ยสัมพันธและมีความสามารถในการ (1) การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาโดยมีการมอบหมาย
ทํางานรวมกับผูอื่น มีทั กษะในดานการทํางาน งานเปนกลุมของแตละกิจกรรม
เปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางาน (2) จัดโครงการศึกษาดูงาน
ไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการ (3) จั ด โครงการสานสั ม พั น ธ นั ก ศึ ก ษา ศิ ษ ย เก า ศิ ษ ย
ทํางาน
ปจจุบัน
(5) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใช (1) การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอในลักษณะการ
ภาษาไทย ภาษาต า งประเทศ และศั พ ท ท าง บรรยายประกอบสื่อในชั้นเรียน และมีการสื่อสารโดยใช
เทคนิ ค ในการติ ด ต อ สื่ อ สาร รวมถึ ง การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
(2)จัดโครงการเสริมสรางภาษา เชน โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ เปนตน
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(6) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(7) มีความสามารถวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรง
ตามขอกําหนด

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
การมอบหมายงานที่ตองศึกษาคนควาดวยตนเอง และ
การนําเสนอผลงานที่ไดศึกษา
มอบหมายงานที่ตองมีการวิเคราะหระบบ หรือนํา
เทคโนโลยีมาใชใหเหมาะสมกับงาน โดยใชกรณีศึกษา
จากสถานประกอบการจริง

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น
และเปนประโยชน ตอสวนรวม นอกจากนั้ นคอมพิว เตอรเป นอุปกรณ ที่เกี่ยวของกับ ความมั่นคงของ
ประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกตโปรแกรมจําเปนมี
ความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นเชนเดียว กับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารยที่สอนในแตละ
วิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 6 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตางๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม
อยางนอย 6 ขอตามที่ระบุไว
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และ ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและสังคม
(3) มี ภาวะความเป น ผู นํ า และผู ต าม สามารถทํ า งานเป น หมู คณะ สามารถแกไขข อขั ด แย ง
ตามลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
(5) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคมและสิ่งแวดลอม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวของ
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ
เขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการ
เปนสมาชิกกลุมมีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น
เป น ต น นอกจากนี้ อ าจารย ผูส อนทุ กคนต องสอดแทรกเรื่องคุ ณ ธรรม จริย ธรรมในการสอน
ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี
ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใช
ประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิ ตศาสตรพื้น ฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่
เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขา ใจเกี่ยวกับหลั กการที่ สําคัญ ทั้ งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ด วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต ใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงาน
จริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฏิบัติ
ดวยการทดลองในหองปฏิบัติการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
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ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ (สหกิจศึกษา)
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
(5) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
(6) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(7) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นั กศึ ก ษาต องสามารถพั ฒ นาตนเองและประกอบวิ ชาชี พ ได โดยพึ่ งตนเองได เมื่ อจบ
การศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรู เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่ สอนนักศึกษา อาจารยต องเน นให
นักศึกษาคิด หาเหตุผล เขาใจที่ มาและสาเหตุ ของป ญ หา วิธีการแกปญ หารวมทั้ งแนวคิด ดว ย
ตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะ
ทางปญญาดังนี้
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบ คน ขอมูล และแสวงหาความรูเพิ่ มเติ มได ด วยตนเอง เพื่ อการเรีย นรู
ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) กําหนดกรณีศึกษาที่ใหนักศึกษาจัดทํารายงานกลุม
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(4) กําหนดงานที่ไดรับมอบหมายใหนักศึกษา
(5) การทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กลยุทธการประเมิน ผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญ ญา นี้สามารถทําไดโดยการออก
ขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการ
ประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุม
คําตอบที่ใหมา ไมควร มีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นั กศึ ก ษาต องสามารถพั ฒ นาตนเองและประกอบวิ ชาชี พ ได โดยพึ่ งตนเองได เมื่ อจบ
การศึกษาแลวดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรู เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่ สอนนักศึกษา อาจารยต องเน นให
นักศึกษาคิด หาเหตุผล เขาใจที่ มาและสาเหตุ ของป ญ หา วิธีการแกปญ หารวมทั้ งแนวคิด ดว ย
ตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมี คุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะ
ทางปญญาดังนี้
(1) สามารถสื่อสารกับ กลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศได อย างมี ประสิ ทธิภาพ สามารถใช ความรูในสาขาวิ ชาชี พ มา
สื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และส ว นรวม พรอมทั้ งแสดงจุ ด ยื นอยา งพอเหมาะทั้ งของตนเองและของกลุ ม
รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณ
ตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและ
ผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพ
แวดลอมตอสังคม
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานงานกับผูอื่น ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไปมีภาวะผูนํา
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นต่ําดังนี้
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํ างานที่ เกี่ย วของกับวิช าชีพ ไดเป น
อยางดี
(2) มี ทักษะในการวิเคราะห ขอมู ล สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุ กต ใช เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ ทั น สมั ย ได อย า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใชสัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้
อาจทํ า ได ในระหว า งการสอน โดยอาจให นั ก ศึก ษาแก ป ญ หา วิ เคราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี
แกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาใน
ชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองและ
สถานการณ เสมื อ นจริ ง และนํ า เสนอการแก ป ญ หาที่ เหมาะสม เรี ย นรู เทคนิ ค การประยุ ก ต
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
(2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตในการแกปญหาโจทยการคํานวณ
(3) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(4) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ าย ถึงข อ จํ า กัด เหตุ ผ ลในการเลื อกใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
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(5) มี จรรยาบรรณทางวิช าการและวิช าชี พ และมี ความรั บผิ ดชอบในฐานะผูป ระกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน
ความรู
(1) มี ความรูและความเขา ใจทางคณิ ต ศาสตรพื้ น ฐาน วิท ยาศาสตรพื้ นฐาน วิ ศวกรรม
พื้ น ฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับ งานทางดา นวิศวกรรมศาสตรที่
เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มี ค วามรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การที่ สํ า คั ญ ทั้ งในเชิ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิ เคราะห และแกไขป ญ หา ด ว ยวิธีการที่ เหมาะสม รวมถึงการประยุ กต ใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงาน
จริงได
ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญ หาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) จินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อสารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งให
ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลอง
กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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(4) รูจักบทบาท หน าที่ และมี ความรับผิ ด ชอบในการทํ า งานตามที่ ม อบหมาย ทั้ งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิ ตสํา นึ กความรับ ผิดชอบด านความปลอดภัยในการทํา งาน และการรักษาสภาพ
แวดลอมทางสังคม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
l ความรับผิดชอบหลัก
ก ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
3(3-0-6)
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030103100 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
030103101 กลศาสตรวิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
030103300 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
030413100 วงจรไฟฟา 1
(Electric Circuits I)
030413145 สนามแมเหล็กไฟฟา
(Electromagnetic Fields)
030513100 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
(Engineering Electronics)
030513120 สัญญาณและระบบ
(Signal and System)

2


2.ความรู

4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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030513121 การควบคุมและขับเคลือ่ นดวย
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกสเพื่องานอุตสาหกรรม
(Industrial Electronic Drives and
Control)
030513122 คณิตศาสตรไมตอ เนื่อง
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
030513123 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
3(3-0-6)
(Data Communication and Network)
030513124 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)
สื่อสาร
(Applied Mathematic for
Communication Engineering)
030513125 หลักการสือ่ สาร
3(3-0-6)
(Principles of Communication)
030513126 ระบบควบคุมเชิงเสน
3(3-0-6)
(Linear Control System)

2

4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 





มคอ.2

รายวิชา

3(3-0-6)    

           

        

3(3-0-6)    

         





        

3(3-0-6)    

         





        

3(3-0-6)    

           

        

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

           

        

3(3-0-6)    

         

        





มคอ.2

030513127 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(Computer Architecture)
030513140 โครงขายการสือ่ สารและสายสง
(Communication Network and
Transmission Lines)
030513141 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน
(Radio and Television Engineering)
030513142 วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
030513143 การสื่อสารทางดิจิทัล
(Digital Communication)
030513144 ระบบสื่อสารแบบบัสในทางอุตสาหกรรม
(Industrial Bus Communication
System)
030513145 ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
030513146 ปญญาประดิษฐ
(Artificial Intelligence)

4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3(3-0-6)                         

รายวิชา

3(3-0-6)   



 

        





 

     

3(3-0-6)   



 

      









 

     

3(3-0-6)   



 

      









 

     

3(3-0-6)   



 

        





 

     

3(3-0-6)   



 

        





 

     

3(0-6-3)   



  



    





         

















































มคอ.2
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030513147 ทฤษฎีการคํานวณ
(Theory of Computation)
030513148 ระบบโทรทัศนดิจิทัล
(Digital Television System)
030513149 การผลิตรายการการกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน
(Broadcast Production)
030513150 วิศวกรรมไมโครเวฟ
(Microwave Engineering)
030513151 วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
030513152 เทคโนโลยีมลั ติมีเดียและภาพเคลือ่ นไหว
(Multimedia and Animation
Technology)
030513160 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunication Engineering
Project)

4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3(3-0-6)                         

030513161

030513162

030513164
030513165
030513166

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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030513163

4.ทักษะความสัมพันธ
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและความ
รายวิชา
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
โครงงานวิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบ 3(0-6-3)                    
อัตโนมัติ
(Instrumentation and Automation
Engineering Project)
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(0-6-3)                    
(Computer Engineering Project)
โครงงานวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุ 3(0-6-3)                    
และโทรทัศน
(Broadcast Engineering Project)
การกระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0-6)                    
(Radio Wave Propagation)
การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)                    
(Optical Communication)
การสื่อสารไรสาย
3(3-0-6)                    
(Wireless Communication)
                   

    
    
    










มคอ.2

รายวิชา

4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3(3-0-6)                         
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030513167 หัวขอขั้นสูงทางเทคโนโลยีวิศวกรรม
โทรคมนาคม
(Advanced Topics in
Telecommunications Engineering
Technology)
030513168 การสื่อสารสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern Communication)
030513169 การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite Communication)
030513170 การสื่อสารแบบแถบกวาง
3(3-0-6)
(Broadband Communication)
030513171 เครือขายไรสายเคลือ่ นที่
3(3-0-6)
(Mobile Wireless Network)
030513172 การควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการ 3(3-0-6)
ดวยคอมพิวเตอร
(Computer Control of Machines
and Processes)





 







































มคอ.2

 

รายวิชา

3(3-0-6)    

           

        

3(3-0-6)    

           

        

3(3-0-6)    

         





        

3(3-0-6)    
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030513173 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
030513174 การโปรแกรมขั้นสูงสําหรับการสือ่ สาร
(Advanced Programming for
Communication)
030513175 การออกแบบวงจรสือ่ สาร
(Communication Circuit Design)
030513176 เทอรโมฟลูอดิ เบื้องตน
(Introductory to Thermofluids)
030513177 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
(Industrial Safety)
030513178 ระบบควบคุมแบบดิสครีต
(Discrete Control Systems)
030513179 วิทยาการหุนยนตเบื้องตน
(Introduction to Robotics)

4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3(3-0-6)                         

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

 





  

    

     



 



 





    



    

     









 



























มคอ.2

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

030513180

030513181

030513183

030513184
030513185

3

4 5 1 2 3
การประยุกตใชการประมวลผลภาพในการ 3(3-0-6)        
วัดคุมและควบคุม
(Image Processing Applications in
Instrumentation and Control)
ระบบควบคุมแบบอิงฐานความรู
3(3-0-6)        
(Knowledge-based Control System)
การประยุกตใชงานเซนเซอร
3(3-0-6)        
(Sensor Applications)
หัวขอคัดเลือกทางเทคโนโลยีเครื่องมือวัด 3(3-0-6)        
และระบบอัตโนมัติ
(Selected Topics in Instrumentation
and Automation Technology)
การออกแบบระบบดิจิทัลชั้นสูง
3(3-0-6)        
(Advanced Digital System Design)
วิสัยทัศนระบบคอมพิวเตอร
3(3-0-6)        
(Computer Vision)
       

4 5
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030513182

2

2.ความรู

4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
              



มคอ.2

รายวิชา

3(3-0-6)    

           

        

3(3-0-6)    

           

        

3(3-0-6)    

         





        

3(3-0-6)    

         





        

3(3-0-6)    

         





        







120

030513186 ความปลอดภัยระบบเครือขาย
(Network Security)
030513187 การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม
(Satellites and Microwave
Communication)
030513188 หัวขอคัดเลือกทางเทคโนโลยีวศิ วกรรม
คอมพิวเตอร
(Selected Topics in Computer
Engineering Technology)
030513189 เทคโนโลยีเสมือนจริง
(Virtual Reality Technology)
030513190 หัวขอชั้นสูงทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการ
การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน
(Advanced Topics in Broadcast
Engineering Technology)
030513191 วิศวกรรมระบบเสียง
(Sound Engineering)

4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3(3-0-6)                         





 

































มคอ.2

 

รายวิชา

1(0-3-1)    

   





   







     

 

2(0-6-2)                         
2(0-6-2)   



        

      

2(0-6-2)              
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1(0-2-1)                         
2(0-6-2)    

     



          



 

2(0-6-2)                         

มคอ.2

030513192 การออกแบบระบบแสงเวที
(Stage Lighting Design)
030513200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
(Electronics Laboratory)
030513220 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 1
(Electronics Practice I)
030513221 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส 2
(Electronics Practice II)
030513240 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
(Telecommunication Practice I)
030513241 ปฏิบัติการสือ่ สาร 1
(Communication Laboratory I)
030513242 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและระบบ
อัตโนมัติ 1
(Instrumentation and Automation
Practice I)
030513243 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 1
(Computer Practice I)

4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3(3-0-6)                         

030513244

030513245

030513247
030513248

030513249

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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030513246

    
 



 

    















มคอ.2

4.ทักษะความสัมพันธ
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและความ
รายวิชา
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ปฏิบัติงานหองแสดงรายการการกระจาย 2(0-6-2)                    
เสียงวิทยุและโทรทัศน 1
(Broadcasting Room Practice I)
ปฏิบัติการการกระจายเสียงวิทยุและ
1(0-3-1)                    
โทรทัศน 1
(Broadcasting Laboratory I)
ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 2
2(0-6-2)                    
(Telecommunication Practice II)
ปฏิบัติการสือ่ สาร 2
1(0-2-1)                    
(Communication Laboratory II)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและระบบ
2(0-6-2)                    
อัตโนมัติ 2
(Instrumentation and Automation
Practice II)
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 2
2(0-6-2)                    
Computer Practice II
                   
                   

030513250

030513251

030513261
030513262
030513300
030513320
030513321

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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030513260

    






 
มคอ.2

4.ทักษะความสัมพันธ
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและความ
รายวิชา
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ปฏิบัติงานหองแสดงรายการการกระจาย 2(0-6-2)                    
เสียงวิทยุและโทรทัศน 2
(Broadcasting Room Practice II)
ปฏิบัติการการกระจายเสียงวิทยุและ
1(0-2-1)                    
โทรทัศน 2
(Broadcasting Laboratory II)
6(0-540-0)
สหกิจศึกษา
                   
(Co-perative Education)
สัมมนาโทรคมนาคม
1(0-2-1)                    
(Telecommunication Seminar)
สัมมนาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน 1(0-2-1)                    
(Broadcast Seminar)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)                    
(Computer Programming)
วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
3(2-2-5)                    
(Digital Circuit and Logic Design)
เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรอุตสาหกรรม 3(2-2-5)                    
(Industrial Sensors and Transducers)

รายวิชา

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



 

3(2-2-5)   



     



     



         

  



    









  



 

124



  









3(2-2-5)              



         

3(2-2-5)                         

มคอ.2

030513322 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
030513323 ไมโครโปรเซสเซอร
(Microprocessors)
030513324 การควบคุมโดยลําดับและการควบคุม
อัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม
(Sequential Control and
Automation for Industry)
030513325 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and
Instrumentation)
030513326 โครงสรางขอมูลและการวิเคราะห
อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm
Analysis)
030513327 การโปรแกรมเว็บและฐานขอมูลบนเว็บ
(Web Programming and Web
Database)

4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3(2-2-5)                         

5 1 2 3 4
     

5



4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
         

             



         

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1 2 3
3(2-2-5)   

4

5

1

2

3



  



3.ทักษะทางปญญา
4
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030513328 ระบบการสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communication Systems)
030513329 ไมโครอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
(Micro-electronics)
030513330 ระบบควบคุมสัญญาณโทรทัศนและ
3(2-2-5)
วิดิทัศน
(Television & Video control system)
030513340 มาตรวิทยาและการปรับเทียบเครื่องมือวัด 3(2-2-5)
ทางอุตสาหกรรม
(Metrology and Industrial
Instrument Calibration)
030513341 เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
(Industrial Control Technology)
030513342 การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิกส
3(2-2-5)
(Dynamic Web Programming)
030513343 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Network Systems)

2.ความรู
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

4 5 1 2 3
      

3(2-2-5)     

4

5 1
  

    



2

3

4 5
   

    

     



 

3(2-2-5)                         

3(2-2-5)                         

3(2-2-5)               

         

3(2-2-5)              
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(Parallel and Distributed Computing)

3(2-2-5) 

3

3.ทักษะทางปญญา
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030513344 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการและ
การควบคุมอัตโนมัติ
(Process Control and Automation
Technology)
030513345 ระบบควบคุมแบบสกาดา
(SCADA Systems)
030513360 ทฤษฎีขาวสารและการเขารหัส
(Information Theory and Channel
Coding)
030513361 คอมพิวเตอรชวยออกแบบงาน
อิเล็กทรอนิกส
(Computer-aided Design for
Electronics)
030513362 โปรแกรมระบบเครือขาย
(Network Programming)
030513363 การประมวลผลแบบขนานและแบบ
กระจาย

2

2.ความรู

4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
         

รายวิชา

3(2-2-5)                         
3(2-2-5)                         
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030513364 คอมพิวเตอรกราฟกและสื่อผสม
(Computer and Multimedia
Graphics)
030513365 โปรแกรมประยุกตงานบนโทรศัพทมือถือ
(Mobile Application Programs)
030513366 โปรแกรมประยุกตงานบนแมค
(Macintosh Application Programs)
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for
Engineering)
040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)

4.ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3(2-2-5)                         

รายวิชา

3(3-0-6) 



  



  

  

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
    

    



  

 

 

1(0-3-1)  
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040313005 ฟสิกส 1
(Physics I)
040313007 ฟสิกส 2
(Physics II)
040313014 ปฏิบัติการฟสิกส 1
(Physics Laboratory I)
040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2
(Physics Laboratory II)

4.ทักษะความสัมพันธ
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู
3.ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3(3-0-6)                    
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต ร มี ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ ใช ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อ
นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปนี้
(1) สภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ น ต อความรู ความสามารถ ความมั่ นใจของบั ณ ฑิ ตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู ป ระกอบการ โดยการขอเข า สั ม ภาษณ หรื อ การแบบส ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากนักศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรู
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ
ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาทีมีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.1.1 เรีย นครบหน ว ยกิต และรายวิช าตามที่ ม หาวิท ยาลั ย กํา หนดไวในหลั กสู ต ร วิ ช าใดที่
นักศึกษาเรียนซ้ําชั้น หรือเรียนแทน ใหนับหนวยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบไดเพียง
ครั้งเดียว
3.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00
3.1.3 ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้ไม
นับระยะเวลา การลาพักการศึกษา
3.1.4 ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.1.5 มี เกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามระเบี ย บของมหาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
พระนครเหนื อ ว า ด ว ยการพิ จ ารณาเกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ข องนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง จะให ไ ด รั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปริญ ญา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนยื่นคํารองแสดง ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอสวน
ทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับ
การพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มี การปฐมนิ เทศแนะแนวการเป น ครูแก อาจารย ใหม ให มี ค วามรู และเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพ ในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ งในประเทศและ/หรือต างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิศวกรรมไฟฟา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

132

มคอ.2

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
(1) มีหลักสูตร โครงสรางหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา
(2) มี การกํา หนดแผนงาน การจั ด ทํ า งบประมาณ และดํ า เนิ น การตาม 9 องค ป ระกอบของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
(3) มีการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การหารายไดเสริมนอกจากรายไดจากงบประมาณแผนดิน ในการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุน
การเรียน การสอนที่จําเปน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณการสอน
(1) ใชอาคารสถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(2) โรงปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส
(3) หองประลองคอมพิวเตอร
(4) หองประลองไมโครโปรเซสเซอร
(5) หองประลองโทรคมนาคม
(6) หองประลองสื่อสารพื้นฐาน
(7) หองประลองปญหาพิเศษ
(8) หองประลองอิเล็กทรอนิกส
(9) หองประลองดิจิตอล
(10) หองปฏิบัติการเซนเซอรอุตสาหกรรม
(11) หองปฏิบัติการ PLC
(12) หองปฏิบัติการระบบ SCADA
(13) หองปฏิบัติการระบบควบคุมกระบวนการ
(14) หองปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัด
(15) หองปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุนยนต
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อุปกรณการศึกษา
(1) เครื่องฉายขามศีรษะ
(2) ชุดเครื่องขยายเสียง
(3) เครื่องรับโทรทัศน
(4) เครื่องเลน VDO/DVD
(5) LCD Projector
(6) Notebook
(7) เครื่องฉายแผนทึบ
2.2.2 หองสมุด
ห อ งสมุ ด ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เป ด ให บ ริ การแกนั ก ศึกษาได แ ก สํ า นั กหอสมุ ด กลาง และ
หองสมุดคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัย มีตํารา วารสาร และสิ่งตีพิมพ ตลอดจนสื่อการศึกษาทางดาน
วิชาพื้นฐานวิศวกรรม และวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเครื่องมืออุปกรณ
และหองปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณ
การใชงานเครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงานที่
ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ต
และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดิทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่
จัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้น ตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) มีหองเรียนที่ มีสื่อการสอนและอุ ปกรณที่ ทัน สมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงาน
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และ
ซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึง
หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
(3) ต อ งมี เจ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น ดู แลสื่ อการเรี ย นการสอน อุ ป กรณ อิ เล็ กทรอนิ กส และมี
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฏิบัติงาน สําหรับใชประกอบ
การสอน
(4) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตอง
มีเพียงพอ
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(5) มีเครื่องมืออุปกรณ ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม
(6) มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชไดไมต่ํากวา
8 ชั่วโมงตอวัน โดยมีปริมาณจํานวนคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
(7) ควรมีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง
(8) อาจารยควรมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ทรัพ ยากรขั้ นต่ํ า เพื่ อ การเรียนการสอนของสาขาวิช า ต องมี ความพรอมอยู ในที่ ตั้ งเดี ย วกับ
หลักสูตรที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ใหเปนไปตาม
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด ขอ 14 วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
(2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 วาดวย
มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามขอกําหนดขางตนโดย
 จัดทําแบบสํารวจความตองการจากนักศึกษาในใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน
 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารยผูใชทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
3.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
3.1.3 มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ
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การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวา
ควรจะมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมงในรายวิชาบังคับและ
สําหรับอาจารยพิเศษ ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณ ตรง หรือมีวุฒิ
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีชางเทคนิคประจําหองปฏิบัติการ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
(1) มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรมใน
สาขาที่เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอนอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนใหอาจารยมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจรวมมือ
กับอาจารยตางสาขาหรือตางสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําไดในรูปของการใหคาเดินทาง
ไปเสนอผลงานทางวิ ช าการ การให เ งิ น พิ เ ศษเพิ่ ม เมื่ อ มี บ ทความวิ ช าการตี พิ ม พ ใ น
Proceedings และ Journals รวมทั้ งการอาจลดภาระงานสอนให เหมาะกับ เวลาที่ ใช เพื่ อ
เพิ่มพูนความรูประสบการณ และการทําวิจัย
(2) ในกรณีที่อาจารยไมถนัดในการเพิ่มพูนความรูโดยผานการทําวิจัยได หนวยงานอาจสนับสนุน
ใหอาจารยเขารวมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในชวงปดภาคการศึกษา เพื่อใหอาจารย
ไดมีประสบการณจริงในการพัฒนาแนวคิดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ
(3) บุ คลากรต องเขา ใจโครงสรา งและธรรมชาติ ของหลั กสู ต ร และจะต องสามารถบริก ารให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน
การเตรียมหองปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ
(4) มีการอบรมชางเทคนิคเกี่ยวกับการใชงานเครื่องมือใหมๆ เพื่อบํารุงรักษาอุปกรณสนับสนุน
การสอน
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆแกนักศึกษา
5.1.1 ควรมีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการที่มีความรูในจํานวนที่เหมาะสม
5.1.2 คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการให แกนักศึกษาทุกคน โดยนั กศึกษาที่ มี
ปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของ
คณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตอง
กํา หนดชั่ ว โมงว าง (Office Hours) เพื่ อให นั กศึก ษาเขา ปรึ กษาได นอกจากนี้ ต องมี ที่
ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
เปนไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาไดทันตอวิทยาการสมัยใหม
6.2 มีการศึกษาขอมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับกับความตองการของทองถิ่นและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ
6.3 มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รอย างน อ ยรอ ยละ 80 มี สว นร ว มในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทํารายงานผลการดํ าเนิ น การของรายวิช า และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. จัด ทํ ารายงานผลการดํ าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดให มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาป สุ ด ท าย/บั ณ ฑิ ต ใหม ที่ มี ต อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวา
รอยละ 80
14. บั ณ ฑิ ต ที่ ได ง านทํ าไดรั บ เงิน เดื อ นเริ่ม ต น ไม ต่ํ ากวาเกณฑ ก.พ.
กําหนด
รวมตัวบงชี้ (ตัว)

ปการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัว ผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได
ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน
เนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การ
ตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อ
การสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ น หลั กสู ต รในภาพรวมนั้ น จะกระทํ า เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเรีย นอยู ชั้ น ป ที่ 4 และอาจต องออก
ปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจศึกษา เปนเวลา 4 เดือนซึ่งจะเปนชวงเวลาที่อาจารยจะไปนิเทศกนักศึกษา
ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และยัง
อ อนด อยในด า นใด ซึ่ ง จะมี การรวบรวมขอมู ล ทั้ งหมดเพื่ อการปรับ ปรุงและพั ฒ นาหลั กสู ต ร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา อีกทั้งประเมินจากการ
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผล
การดํา เนิน การของรายวิชาและรายงานผลการดํา เนิน การของหลั กสู ตรในภาพรวมประจําป การศึกษา
วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง
และพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ/หรื อ การดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต รต อไป ในการปรับ ปรุ ง ย อ ยนั้ น ควรทํ า ได
ตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

