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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสประยุกต
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกสประยุกต
ภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Applied Electronics Engineering Technology

ชื่อยอ (ภาษาไทย) วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสประยุกต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Engineering (Applied Electronics Engineering Technology)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) M.Eng. (Applied Electronics Engineering Technology)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตร 2 ป แผน ก แบบ ก 2
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
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2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสประยุกต)
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
- เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
- ไดพิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
- ไดพิจ ารณากลั่ นกรอง โดยคณะกรรมการประจําบั ณฑิต วิท ยาลัย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
- ได รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
- ได รั บ ความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รจากสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
7. ความพรอมในการเผยแพร หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ป พ.ศ. 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน
2. อาจารยประจําสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. นักพัฒนาและวางแผน
4. วิศวกร หรือผูประกอบการ
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษาและปที่สําเร็จการศึกษา ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ปการศึกษา
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

นายชูพันธุ รัตนโภคา

2.

นายสุพจน จันทรวิพัฒน

3.

นายณัฐพล ประยงคพันธุ

4.

น.ส.นพพร สุทธิวงศ

5.

นายอุดม

จีนประดับ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ผูชวย
ศาสตราจารย

Ph.D (Computer Science)
M.Sc. (Advanced Studied in Computer Science)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ผูชวย
Ph.D (Computer Science)
ศาสตราจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
อาจารย
Ph.D (Telecommunication)
M.Sc.(Signal,Image, Acoustique and optimization)
M.Eng. (Signal and Communication)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
อาจารย
Dr. rer. nat (Physics/ Electrical Engineering)
M.Sc. (Sensor Systems Technology)
อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)
รองศาสตราจารย MS.AVIONIQUE
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ที่สําเร็จ
การศึกษา

Strasbourg University,France
Strasbourg University,France
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Institut National Polytechnique de Grenoble, France
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
University Joseph Fourier, France
ENSEEIHT, France
ENST-Bretagne, France
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
University of Bremen, Germany
Karlsruhe University of Applied Sciences, Germany
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ECOLE NATIONALE SUPERIORE DE L’AERONAUTIQUE
ET DE L’ESPACE ,France
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2551
2547
2543
2551
2541
2537
2552
2547
2546
2543
2553
2547
2542
2537
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1.

ตําแหนง
ทางวิชาการ

2528
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ประเทศไทยใหความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน ซึ่งเปนการสราง
เทคโนโลยี นวัตกรรมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรในประเทศในระยะยาวแบบพึ่งตัวเอง หมายถึง
การนําความรูความสามารถเขามาประยุกตใชงานไดจริงในอุตสาหกรรมจนถึง การสรางนวัตกรรมใหมดวย
ตนเองได จะทําใหประเทศไทยสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับประเทศคูแขงในประชาคมอาเซียน และ
ในระดับสากลได วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเปนหนวยงานที่มุงเนนและใหความสําคัญ ที่จะผลิต
บัณฑิ ตที่ มีค วามสามารถทั้ง ทางทฤษฏีแ ละปฏิ บัติ ม าตั้ ง แตป พ.ศ. 2502 ตลอดเวลาได มีก ารรว มมื อกั บ
อุตสาหกรรมเพื่อการนําความรูและปญหาจริงจากอุตสาหกรรมเขามาพัฒนานักศึ กษาและบุคลากรภายใน
หนวยงานและมีความพรอมที่จะพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองตอ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได
หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเ ล็ก ทรอนิก สป ระยุก ต
เปนสาขาใหม ในปจจุบันยังไมมีสถาบันการศึกษาใดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสประยุกตนี้จะสามารถตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ไดเปนอยางดี เนื่องจากจะเปนการบูรณาการศาสตรทางดานอิเล็กทรอนิกสที่อยู
บนพื้ นฐานของวิท ยาศาสตร โดยหลั ก สู ต รนี้ มุ ง เน น การพั ฒ นาบุค ลากรที่ ส ามารถประยุ ก ตศ าสตร ท าง
อิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะในสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร เพื่อแกไขปญหา
ทางเทคนิคในอุตสาหกรรม โดยหลัก สูตรจะเอื้ออํานวยตอการพัฒนาบุคคลในดานตาง ๆ ดังนี้ การพัฒนา
อุปกรณตรวจจับที่ไดรับคุณภาพและมาตรฐาน การพัฒนาระบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบสื่อสารสมัยใหม รวมทั้งการพัฒนาทางดานการออกแบบโปรแกรมและ
เครือขายที่มีตอบสนองโดยตรงตอความตองการทางอุตสาหกรรม ตลอดจนรองรับการพัฒนามหาบัณฑิตที่
สามารถบูร ณาการความรูเ พื่อสรางนวัตกรรมที่มีป ระโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ ไดตามแผนงานพัฒ นา
โครงการนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม (Sectoral-Industry Innovation Programme) ของสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในชวงทศวรรษที่ผานมาวิวัฒ นาการทางดานเทคโนโลยีไดมีขยายตัวอยางตอเนื่องและรวดเร็ว
ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงกับสังคมโลกาภิวัตน และสังคมไทยอยางเห็นไดชัด ในขณะที่ในหลายประเทศสามารถ
บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ เขากับชีวิตประจําวันเพื่อการอํานวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของผลผลิตในอุตสาหกรรม ประเทศไทยกลับยังไมสามารถพึ่งพาตนเองได กลาวคือ โครงสราง
ความรูของประชากรนั้นยังไมอยูในขั้นของการพัฒนานวัตกรรมและแกปญหาทางเทคนิคเชิงอุตสาหกรรมไดทํา
ใหสภาพเศรษฐกิจไทยผันผวนตามเศรษฐกิจโลก เนื่องจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของไทยที่ผานมา
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มีความโดดเดนเฉพาะในเชิงปริมาณการสงออกและสวนใหญเปนการรับจางผลิตหรือการประกอบสินคา ซึ่งยัง
จําเปนตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบ สินคากึ่งสําเร็จรูป ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณจากตางประเทศในสัดสวน
ที่สูง อีกทั้งการออกแบบและการแกปญหาทางเทคนิคเกือบทุกชนิดจะดําเนินการโดยบริษัทแมในตางประเทศ
จากปญหาหลักดังกลาวทําใหรัฐบาลพยายามหาหนทางแกไขปญหาและสรางสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มนั่ คง
ขึ้นตามแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา (พ.ศ. 2551-2555) โดยเนนที่จะนําประเทศไทยเขาสูสังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรู (knowledge-based economy) ซึ่งเปนระบบที่ใชความรูเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการ
ผลิ ต และสร า งมู ล ค า เพิ่ ม การใช ค วามรู ทั ก ษะและประสบการณ ที่ อ ยู ใ นตั ว คน (human-embodied
knowledge) เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุดตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระบบ
สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู
ดั ง นั้ น การเป ด สอนหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี วิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกสประยุกต จึงเปนการตอบสนองโดยตรงตอแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา (พ.ศ. 25512555) และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติฉบับที่ 11 ซึ่งหลัก สูตรนี้เ นนที่จะพัฒนาระดับ ความรู
ความสามารถของบัณฑิตใหสูงขึ้น โดยมีความรูความสามารถเฉพาะทาง ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อการ
บูรณาการความรูสูการสรางนวัตกรรมที่มีประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการแกปญหาใน
อุตสาหกรรมไดดวยตนเอง เพื่อการสรางสภาพสังคมและเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองที่ยั่งยืนได ตลอดจนเปนการ
เตรียมบุคลากรที่พรอมที่จ ะเขาสูตลาดแขงขันที่กําลังจะมีแนวโนมสูง ขึ้นเมื่อประเทศไทยเขาสูป ระชาคม
อาเซียนในป พ.ศ. 2558
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูต รและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากแผนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมรวมทั้งการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทยดังที่ไดกลาวนั้น ทําใหหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ที่พัฒนาขึ้นนี้มุงเนนในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให
มีความสามารถในการบูรณาการความรูที่เกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกสเพื่อแกไขปญหาทางอุตสาหกรรมอยาง
ยั่งยืน รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อการสรางนวัตกรรมที่สามารถใชงานไดจริง
ทั้ง ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมได ซึ่งอยูบ นพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ศีล ธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งการมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพของตนเอง
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเ ล็ก ทรอนิก สป ระยุก ต
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ที่จัดทําขึ้นนี้ไดสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เนนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวของ คูกับความมี

6

มคอ.2

คุณธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพของตน และยังสามารถพัฒนาองคความรูเ พื่อสรางนวัตกรรมเพื่อประยุกตใช
ในอุตสาหกรรมจริงได รวมทั้งการใหบริการวิชาในรูปแบบตาง ๆ ใหแกภาครัฐและเอกชน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถามี)
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาที่ในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาที่ในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบั ณฑิต ที่มีค วามรูในวิชาการขั้นสู ง ดา นการประยุก ตใช ความรูที่ อยูพื้ นฐานทางดา น
อิเล็กทรอนิกสในการแกปญหาทางเทคนิคของอุตสาหกรรม และสามารถสรางสรรคนวัตกรรมที่เหมาะสมตาม
สภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยได
1.2 ความสําคัญ
ในปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ยังขาดแคลนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางดานอิเล็กทรอนิกสประยุกต ซึ่งเปนสาขาวิชาที่
เนนในการเปดโอกาสใหบัณฑิตไดมีท างเลือกในการเพิ่ม พูนความรูของตนเองในหลากหลายสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกสตามศักยภาพของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลายแขนงวิชา และบูรณาการวิชาการเหลานั้น เพื่อการแกไขปญหาทางอุตสาหกรรมอยางจริงได
ซึ่ง เป น การสร างบุค ลากรที่ ส ามารถตอบสนองความต องการทางเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศไทย
(ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11) ไดโดยตรง
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 ผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู
ตลอดจนทักษะของงานที่อยูบนพื้นฐานของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ
อุตสาหกรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม
1.3.2 สรางนวัตกรรมและพัฒ นาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเ ล็กทรอนิกสใหม ๆ ในดานที่เ กี่ยวของ
เพื่อสงเสริมการสรางความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
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1.3.3 เพิ่ม ศัก ยภาพของคณาจารยในภาควิชา และในมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมมือกับภาคเอกชน และนักศึกษาในการคนควาวิจัยในการแกไขปญหาจริง
1.3.4 เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรูร ะหวางบุคลากรนัก วิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือและผูเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม
1.3.5 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและตระหนักถึงจรรยาบรรณในสายวิชาขีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร - พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร โ ด ย มี
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี พื้นฐานจากกรอบมาตรฐาน
วิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิกสประยุก ต คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ให ไ ด ม าตรฐานไม ต่ํ า กว า กรอบ แ ห ง ช า ติ แ ล ะ ติ ด ต า ม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประเมิ น หลั ก สู ต รอย า ง
แหงชาติ
สม่ําเสมอ
- เชิญ ผูเ ชี่ยวชาญทั้ง ภาครัฐ
และเอกชนมามีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร - สํา รวจความตอ งการของ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
วิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิกสประยุก ต อุตสาหกรรมตาง ๆ
ใหสอดคลองกับความตองการของ
อุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี
- พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการเรี ย น - สนั บ สนุ น บุ ค ลากรของ
การสอน ให มีป ระสบการณจ าก ภาควิ ชาในด านการเรี ย น
การนําความรูท างอิเ ล็ก ทรอนิก ส การสอนใหทํางานบริก าร
เพื่อไปใชในการแกไขปญหาจริงใน วิ ช าการแก อ งค ก รและ
อุตสาหกรรมได
อุตสาหกรรมภายนอก
- สนับ สนุน บุคลากรภายใน
ภาคโดยการส ง ไปอบรม
ดูงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
แ ล ะ นํ า ไ ป ป รั บ ใ ช กั บ
การเรียนการสอน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ม ค อ . 3 ก อ น เ ป ด ก า ร ส อ น
มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังการ
เรียนการสอนใหครบทุกวิชา
มคอ. 7 ภายใน 60 วั นหลั ง
สิ้นสุดปการศึกษา

- ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
สถานประกอบการใน
เ ค รื่ อ ง ต น แ บ บ ( ห ลั ก ก า ร
แกปญหา) ของบัณฑิต
- ความพึ ง พอใจในทั ก ษะความรู
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยอยูใ นระดับดี
- ปริ ม าณงานบริ ก ารวิ ช าการต อ
อาจารยในหลักสูตร
- การประเมิ น คุ ณ ภาพการสอน
ของอาจารยจากนักศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
เปนไปตามขอบัง คับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันจันทร-ศุกร เวลา 9.00 – 16.00 น.
วันจันทร-ศุกร เวลา 18.00 – 21.00 น.
วันเสาร-อาทิตย เวลา 9.00 – 16.00 น.
ภาคตน
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 ผู ที่ จ ะเข า ศึ ก ษาจะต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (วศ.บ.)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิท ยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หรือเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของทางดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2.2.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาบัณฑิตไมต่ํากวา 2.50
2.2.3 สําหรับผูที่จะศึกษาตอที่มีคุณสมบัตไิ มเปนไปตามขอ 2.2.1 และ 2.2.2 ใหอยูในดุลพินิจและ
การพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ไมเขาใจแนวทางการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
2.3.2 ปญหาในการหาที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2.3.3 ไมมีแนวทางในการทําวิทยานิพนธอยางเหมาะสม
2.3.4 ขาดความรูพื้นฐานสําคัญบางวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
2.3.5 มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษต่ํากวามาตรฐาน
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
2.4.2 จัดวั นแนะนํา อาจารยในภาคเพื่ อทํา ความรู จัก และแลกเปลี่ ยนความคิด เห็ นกับ นัก ศึ ก ษา
โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนีจ้ ะทําใหนักศึกษาและอาจารยสามารถหาจุดรวมในงานวิทยานิพนธได
2.4.3 อาจารยที่ปรึก ษา อาจารยที่ป รึก ษารวม (ถามี ) และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปน
ผูสนับสนุนและใหคําแนะนํากับนักศีกษาในการทําวิทยานิพนธ
2.4.4 นักศึกษาสามารถเขาฟงการบรรยายวิชาพื้นฐานในระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวของได
2.4.5 การทดสอบภาษาอัง กฤษใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องวิธีการและเกณฑ
การสอบภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน)
2556 2557
2558
2559
2560
10
20
20
20
20
10
20
20
20
-

10

20

20

20

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
หมวดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาพัฒนาวิชาการ
รวมรายรับ

2556
0.426
0.026
0.452

ปงบประมาณ (หนวย: ลานบาท)
2557 2558
2559
1.278 1.704
1.704
0.080 0.107
0.107
1.358 1.811
1.811

2560
1.704
0.107
1.811

รวม
6.816
0.427
7.243
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2.6.2 งบประมาณรายจาย
หมวดรายจาย

2556

งบประมาณที่ตองการแตละป (หนวย: ลานบาท)
2557
2558
2559
2560

ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
2.160
2.268
2.381
คาตอบแทน
0.150
0.158
0.165
คาใชสอย
คาวัสดุ
0.225
0.131
0.138
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น ๆ
รวม (ก)
2.535
2.557
2.684
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
5.9
6.095
6.299
คาที่ดิน
คาสิ่งกอสราง
รวม (ข)
5.9
6.095
6.299
รวม (ก) + (ข)
8.435
8.652
8.983
จํานวนนักศึกษา
10
30
40
คาใชจายตอหัว 0.843
0.288
0.224
นักศึกษา
หมายเหตุ คาใชจายตลอดหลักสูตรเฉลี่ยในการผลิตบัณฑิต 1 คน

รวม

2.501
0.174
0.145
2.820

2.625
0.182
0.152
2.959

11.935
0.829

6.514
6.514
9.334
40
0.233

6.740
6.740
9.699
40
0.242

31.548
31.548
45.103
160
0.281

0.791
13.555

เปนเงิน 281,893 บาท

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบัง คับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิทยานิพนธ
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกทั่วไป
รวมตลอดหลักสูตร

6
12
15
3

030535101
030535102

- วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
030535503

หนวยกิต

18

หนวยกิต

18

หนวยกิต

36

หนวยกิต

18

หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.3 รายวิชาในแตหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
- วิชาบังคับ
รหัสวิชา
030535100

36

6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา)
2(2-0-4)

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
สัมมนา
(Seminar)
วิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงและกระบวนการสุม
(Advanced Numerical Methods and Random
Process)

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
(Thesis)

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

12 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา)
12

12
ข. หมวดวิชาเลือก

มคอ.2
18

หนวยกิต

- วิชาเลือกเฉพาะ
15 หนวยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแบงเปน 3 กลุมวิชาหลัก นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชา
เดียวกันหรือตางกลุมวิชาได รายวิชาในแตละกลุมวิชามีดังตอไปนี้
1. กลุมวิชาดานเครื่องมือวัดและควบคุม
รหัสวิชา
030535110
030535111
030535112

030535113
030535114
030535115
030535116
030535117
030535118

ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ คนควา)
การประยุกตใชงานตัวตรวจจับขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Sensor Applications)
มาตรวิทยา
3(3-0-6)
(Metrology)
วิธีการประเมินตัวแปรไมทราบคาและการนําไปประยุกต
3(3-0-6)
ใชงาน
(Unknown Variables Estimation Methods and
Applications)
ระบบควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Control Systems)
โปรโทคอลในระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automation Protocols)
เทคโนโลยีการตรวจจับระยะไกล
3(3-0-6)
(Remote Sensing Technology)
ประสาทวิทยาเชิงคํานวณเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Computational Neuroscience)
ตัวตรวจจับรังสีเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Radiation Detectors)
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม 3(3-0-6)
(Selected Topic in Instrumentation and Control
Engineering)
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2. กลุมวิชาดานโทรคมนาคม
รหัสวิชา
030535140
030535141
030535142

030535143
030535144
030535145
030535146
030535147
030535148
030535149

ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ คนควา)
การประมวลสัญญาณดิจทิ ัลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Digital Signal Processing)
การสือ่ สารดิจิทลั ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Digital Communications)
การสือ่ สารไรสายแบบหลายอินพุตหลายเอาตพุต
3(3-0-6)
(Multiple-Input Multiple-Output Wireless
Communications)
เครือขายสือ่ สารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Communication Networks)
ทฤษฎีและการออกแบบสายอากาศ
3(3-0-6)
(Antenna Theory and Design)
ระบบวิทยุอิมพัลสแถบกวางยิ่ง
3(3-0-6)
(Ultra Wideband Impulse Radio Systems)
การกระจายสัญญาณดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Broadcasting)
เครือขายตัวตรวจจับไรสาย
3(3-0-6)
(Wireless Sensor Networks)
การสือ่ สารดวยแสง
3(3-0-6)
(Optical Communications)
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมสื่อสาร
3(3-0-6)
(Selected Topic in Communication Engineering)
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3. กลุมวิชาดานคอมพิวเตอร
รหัสวิชา
030535170
030535171
030535172
030535173
030535174
030535175
030535176

- วิชาเลือกทั่วไป

ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ คนควา)
วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
(Software Engineering)
การออกแบบฐานขอมูลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Database Design)
สถาปตยกรรมโครงขายคอมพิวเตอรและโปรโทคอล
3(3-0-6)
(Computer Network Architectures and Protocols)
การออกแบบระบบสมองกลฝงตัวและการประยุกตใชงาน 3(3-0-6)
(Embedded System Design and its Applications)
กระบวนทัศนปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(Paradigms of Artificial Intelligence)
การประมวลผลภาพดิจิทลั ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Digital Image Processing)
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computer Engineering)

3

หนวยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาเลือกเฉพาะกลุมในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา
หรือเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตางหลักสูตร ตางภาควิชา ตางคณะ ตางมหาวิทยาลัยได แตตองไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
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3.1.4 แผนการศึกษา

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030535100
030535102

030535xxx

ชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา)
ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
(Research Methodology)
วิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงและกระบวนการสุม
3(3-0-6)
(Advanced Numerical Methods and Random
Process)
วิชาเลือกเฉพาะ
3(3-0-6)
(Elective)
รวม
8

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030535xxx
030535xxx
030535xxx

ชื่อรายวิชา
วิชาเลือกเฉพาะ
(Elective)
วิชาเลือกเฉพาะ
(Elective)
วิชาเลือกเฉพาะ
(Elective)

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

9
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030535503
030535xxx
xxxxx5xxx
030535101

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ
(Thesis)
วิชาเลือกเฉพาะ
(Elective)
วิชาเลือกทั่วไป
(Elective)
สัมมนา
(Seminar)

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
1(1-0-2)
รวม

10

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030535503

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ
(Thesis)

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา)
9
รวม

9
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
030535100

ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
(Research Methodology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การกํ า หนดหัว ข อ กระบวนการวิจั ย การเขีย นขอ เสนอโครงการวิจั ย หลั ก การ
ออกแบบการทดลอง การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
การเขียนรายงานการวิจัย เทคนิคการนําเสนองานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัย
Topic selection, research procedures, research proposal writing,
principle of experimental designs, data collection, analysis for qualitative
and quantitative research, research report writing, presentation technique,
and publication.

030535101

สัมมนา
1(1-0-2)
(Seminar)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาที่เรียนจากตํารา บทความวิชาการ เอกสารวิชาการ
และเวปไซด แลวสรุปเรื่องที่สนใจ นําเสนอในชั้นเรียนและอภิปรายรวมกัน
Various topics in relation to the field of study from textbooks, articles in
academic documents and journals, and website with the summary,
discussion and presentation in the class.

18
030535102

มคอ.2

วิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงและกระบวนการสุม
3(3-0-6)
(Advanced Numerical Methods and Random Process)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิธีเชิง ตัวเลขสําหรับงานดานวิศวกรรมและการประยุกต สมการไมเชิงเสน ระบบ
สมการเชิงเสน การหาเสนโคงที่เหมาะสมเและการประมาณคาในชวง การหาอนุพันธเชิง
ตัวเลข การหาปริพันธเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธสามัญ พื้นฐานความนาจะเปนของ
ตัวแปรแบบสุมแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง เวกเตอรแบบสุม เวกเตอรแบบสุมของเกาส
กระบวนการสุม ลูกโซมารคอฟ การลูเขา
Numerical methods for engineering and applications, nonlinear
equations, system of linear equations, curve fitting and interpolation,
numerical differentiation, numerical integration, ordinary differential
equation, basics of probability in both discrete and continuous random
variables, random vectors, Gaussian random vectors, random process,
Markov chains, convergence.

030535110 การประยุกตใชงานตัวตรวจจับขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Sensor Applications)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลั ก การทํ า งานและการประยุ ก ต ใ ช ง านของตั ว ตรวจจั บ สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรม
ตั ว ตรวจจั บ สํ า หรั บ หุ น ยนต ตั ว ตรวจจั บ สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมการบิ น และอวกาศ
การออกแบบวงจรปรับแตงสภาพสัญญาณของตัวตรวจจับแตละประเภท วิธีการตอเชื่อม
สั ญ ญาณที่ เ หมาะสมกั บ ตั ว ตรวจจั บ แต ล ะประเภท ตั ว อย า งป ญ หาที่ น า สนใจและ
แนวทางการแกไขของการประยุกตใชงานตัวตรวจจับ
Principles and applications of industrial sensors, robotic sensors, sensors
for aerospace industry, signal-conditioner design for each type of sensor,
proper signal-communication for each sensor, examples of interesting
problems and solutions of sensor applications.
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030535111 มาตรวิทยา
3(3-0-6)
(Metrology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
บทนําและนิยามของมาตรวิทยา สถิติศาสตร ระบบหนวยมาตรฐานสากล มาตรฐาน
การวัดและการสอบกลับไดของการวัด ชนิดของความผิดพลาด ความสามารถในการวัดซ้ํา
การประเมินคาความไมแนนอน ตัวประกอบควบคุมที่ไดรับการแกไข การรายงานผลการ
สอบเทียบ
Introduction and definitions of Metrology, statistics, International System
of Units (SI Units), standard measurement and traceability, type of error,
repeatability, evaluation of uncertainty, modified coverage factors,
calibration report.

030535112 วิธีการประเมินตัวแปรไมทราบคาและการนําไปประยุกตใชงาน
3(3-0-6)
(Unknown Variables Estimation Methods and Applications)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ฮิดเดนมารคอฟโมเดล คาลมานฟลเตอร พาติเคิลฟลเตอร วิธีการประมาณคาจากความ
คาดหวังสูงสุด พาติเคิลสวอมออฟติไมเซชั่น ตัวอยางการประยุกตใชงานของวิธีประเมิน
คาตัวแปรที่ไมทราบคา
Hidden Markov Model, Kalman filter, particle filter, expectationmaximization algorithm, particle swarm optimization, examples of the
applications of unknown variable estimation methods.
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030535113 ระบบควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Control Systems)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การออกแบบระบบควบคุมสําหรับระบบเชิงเสนและระบบเสมือนเชิงเสน ระบบควบคุม
ของระบบไม เ ชิ ง เส น เสถี ย รภาพของระบบ สภาพควบคุ ม ได แ ละสภาพสั ง เกตได
การปอนกลับสถานะ สมรรถนะแบบเขมแข็ง การควบคุมอยางเหมาะสมที่สุดแบบพหุนาม
ดีกรีสองเชิงเสน ตัวอยางการประยุกตใชในรูปแบบตาง ๆ
Controller design for linear and linearized systems, nonlinear control
design, stability of system, controllability and observability, state feedback,
robust performance, Linear Quadratic Optimal (LQO) control, examples of
various application domains.

030535114 โปรโทคอลในระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automation Protocols)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
บทนําของโปรโทคอลที่ ใชในงานควบคุม อัตโนมัติ ในดานการควบคุม กระบวนการ
การเชื่อมตอเซนเซอรและแอคชูเ อเตอร คอนโทรลเลอรแอเรียเน็ตเวิรค ฟาวนเ ดชั่น
ฟล ด บัส มอดบัส ตัว อยางการประยุก ตใ ชง านแตล ะโปรโทคอลในระบบอัตโนมัติ ใ น
อุตสาหกรรม
Introduction to automation protocols in process automation, actuatorsensor interface (AS-i), controller area network (CAN), foundation fieldbus,
modbus, applications for each automation-protocol in industry.
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030535115 เทคโนโลยีการตรวจจับระยะไกล
3(3-0-6)
(Remote Sensing Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีการตรวจจับระยะไกล ระบบการตรวจจับ ระยะไกล
แบบพาสซี ฟ และแบบแอคที ฟ ผลของชั้ น บรรยากาศที่ มีต อ การตรวจจั บ ระยะไกล
ปญ หาการวัด ในการตรวจจั บ ระยะไกล การประยุ ก ต ใ ช ง านการตรวจจับ ระยะไกล
หลักการและการประยุกตใชเครื่องมือตรวจจับระยะไกลที่คัดเลือกเฉพาะ เฮทเทอโรไดน
สเปกโตรมิเตอร ประมวลผลภาคพื้นดินจริง การประชุมวางแผน ไฟลทแคมเปญ
Principles of remote sensing technology; passive and active remote
sensing systems; effect of the atmosphere on remote sensing method;
problems in remote sensing measurement; remote sensing applications;
principles and applications of selected remote sensing instruments:
heterodyne spectrometer, ground-based data processing, mission planning,
flight campaign.

030535116 ประสาทวิทยาเชิงคํานวณเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Computational Neuroscience)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิดสําคัญ ดานประสาทวิ ท ยาเชิง คํานวณ แนวทางทั่วไปในดานประสาทวิท ยา
เชิง คํานวณ การเขารหัส ประสาท การถอดรหัส ประสาท การสรางแบบจําลองเซลล
ประสาทกระเตื้องและจุดประสานประสาท แบบจําลองระบบโครงขายประสาท การเรียนรู
ดวยตนเอง การเรียนแบบมีการสอน
Major concepts in the field of computational neuroscience: common
approaches in computational neuroscience, neural encoding, neural
decoding, modeling spiking neurons and synapse, neuron network models,
unsupervised learning, supervised learning.
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030535117 ตัวตรวจจับรังสีเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Radiation Detectors)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
บทนําเกี่ยวกับเทคนิคสําหรับการวัดรังสี ประวัติของรังสี ประเภทของรังสี การสลาย
กัมมันตรังสี สถิติวาดวยเรื่องกระบวนการสลายกัมมันตรังสี หลักการเบื้องตนของตัว
ตรวจจับรังสีแบบตางๆ ไอออนแชมเบอร พร็อบพอรชั่นเนลแชมเบอร ไกเกอรมืลเลอร
เคานเตอร ซินทิลเลชั่นเคานเตอร ตัวตรวจจับแบบโซลิตสเตท วงจรปรับสภาพสัญญาณ
และการประยุกตใชงานของตัวตรวจจับแตละชนิด
Introduction to techniques for measuring radiation, history of radiation,
types of radiation, radioactive decay, statistics of the decay process, basic
principles of various radiation detectors, ion chamber, proportional chamber,
Geiger Müller counters, scintillation counters, solid-state sensors, signal
conditioners and applications of each sensor type.

030535118 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
3(3-0-6)
(Selected Topic in Instrumentation and Control)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิชานี้ครอบคลุมหัวขอที่นาสนใจ หัวขอพิเศษ หรือเปนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมทางดาน
เครื่องมือวัดและควบคุมตามการคัดเลือกของผูสอนหรือผูชํานาญงานพิเศษในดานนั้น ๆ
This course covers topics of interest, specialized areas or new state-of-art
technology in the field of instrumentation and control. The topics will be
selected by the instructor or specialist in this field.

23

มคอ.2

030535140

การประมวลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Digital Signal Processing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบและสัญญาณแบบเปนชวง ๆ อัลกอริธึมที่มีประสิทธิภาพสําหรับการออกแบบ
วงจรกรองสัญญาณแบบ IIR และ FIR การประมาณสเปคตรัมและการทํานายเชิงเสน
การประมวลสัญญาณดิจิทัลแบบหลายอัตราสุม การประมวลสัญญาณดิจทิ ัลแบบสองมิติ
การประมวลสัญญาณดิจิทัลแบบปรับตัวเอง
Discrete-time signals and systems, efficient algorithms for filter design,
IIR and FIR, spectral estimations and linear prediction, multirate digital
signal processing, two-dimensional digital signal processing, adaptive digital
signal processing.

030535141

การสื่อสารดิจิทัลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Digital Communications)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการสื่อสารแบบดิจิทัล การสงขอมูลผานชองสัญญาณแบนวิดธจํากัด มอดูเลชันที่
เขารหัสแบบเทรลิส สัญญาณดิจิ ทัล ผานชองสัญ ญาณแบบหลายชองที่มีก ารจางหาย
การแทรกสอดสัญ ลั ก ษณ การปรับ เทา แบบเชิง เสนและไมเ ปนเชิ ง เสน เกณฑ ความ
ผิดพลาดกําลังสองเฉลี่ยต่ําสุด ดีเทกเตอรแบบความนาจะเปนภายหลังสูงสุด ดีเทกเตอร
แบบความเปนไปไดสูงสุด อัลกอริธึมวิเทอรบิ การสื่อสารแบบสเปรดสเปกตรัม ระบบที่มี
ชองสัญญาณและคลื่นพาหแบบพหุ เทคนิคโอเอฟดีเอ็ม เทคนิคไมโม
Principle of digital communications, transmission over bandwidthlimited channels, Trellis coded modulation, digital signaling over fading
multipath channels, inter-symbol interference, linear and nonlinear
equalization, Least-Mean Square Error (LMSE) criterion, Maximum
Aposteriori Probability (MAP) detector, maximum-likelihood detector,
Viterbi algorithm, spread spectrum communications, multichannel and
multicarrier system, OFDM technique, MIMO technique.
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030535142 การสื่อสารไรสายแบบหลายอินพุตหลายเอาตพุต
3(3-0-6)
(Multiple-Input Multiple-Output Wireless Communications)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการสื่อสารดิจิทัล เทคนิคการเขาถึงแบบหลายทาง ระบบแบบอินพุตเดี่ยวเอาตพุต
เดี่ยว (SISO) การจางหายแบบแปรผันกับเวลาชนิดความถี่เฉพาะ แนวคิดของไดเวอรซิตี
ระบบหลายอินพุตหลายเอาตพุต (MIMO) การมอดูเลตดิจิทัลแบบเชิงเสน ชองสัญญาณ
AWGN ช อ งสั ญ ญาณจางหาย ความจุ ข องช อ งสั ญ ญาณระบบ MIMO ความจุ ข อง
ชองสัญ ญาณของการสื่อสารแบบหลายผูใช การวิเ คราะหส มรรถนะของการเขารหัส
แบบสเปซไทม การเขารหัสแบบออทัลกอนอลสเปซไทมบล็อก
Principle of digital communications, multiple access techniques, singleinput single-output (SISO) systems, frequency-selective time-variant fading,
diversity concepts, Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) systems, digital
linear modulation, AWGN channel, fading channel, channel capacity of
MIMO systems, channel capacity for multiuser communications,
performance analysis of space-time encoding, orthogonal space-time block
encoding.
030535143 เครือขายสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Communication Networks)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สถาปตยกรรมเครือขาย เครือขายเซลลูลา เครือขายแอดฮอก โปรโทคอลการเขาถึง
การจัดการทรัพยากรเครือขายไรสาย อัลกอริธึมสําหรับการจัดสรรบิทขอมูลไมตอเนื่อง
แบบปรั บ อั ต ราการส ง ข อ มู ล เองและแบบปรั บ มาจิ้ น เอง คุ ณ ภาพของการบริ ก าร
การเคลื่อนที่และการระบุตําแหนง การหาเสนทาง เทคโนโลยีไรสายสําหรับระบบเครือขาย
สวนบุคคล ความปลอดภัยในเครือขายสื่อสารไรสาย
Network architectures, cellular networks, Ad Hoc networks, access
protocols, resource allocation for wireless networks, rate adaptive and
margin adaptive discrete bit loading algorithms, quality of service, mobility
and localization, routing, wireless technologies for personal network,
wireless network security.
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030535144 ทฤษฎีและการออกแบบสายอากาศ
3(3-0-6)
(Antenna Theory and Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การวิเคราะหสายอากาศ หลักการแผคลื่นของสายอากาศ สายอากาศแบบเสนลวด
สายอากาศแบบหวง อารเ รยของสายอากาศแบบเสนลวด สายอากาศไดโพลแบบชวง
ความถี่กวาง สายอากาศแบบคลื่นจร สายอากาศแบบไมขึ้นกับความถี่ สายอากาศแบบ
ปากแตร สายอากาศแบบรอง สายอากาศแบบสะทอนและแบบเลนซ การสัง เคราะห
สายอากาศ เทคนิคการวัดสายอากาศ
Analysis of antenna, principle of antenna radiation, linear wire antennas,
loop antennas, arrays of wire antenna, broadband dipole antennas,
travelling wave antennas, frequency independent antennas, horn antennas,
slot antennas, reflector and lens antennas, antenna synthesis, antenna
measurement techniques.

030535145 ระบบวิทยุอิมพัลสแถบกวางยิ่ง
3(3-0-6)
(Ultra Wideband Impulse Radio Systems)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ขอกําหนดของวิทยุอิมพัลสแถบกวางยิ่ง (UWB-IR) มาตรฐานของ UWB-IR โครงสราง
ของระบบ UWB-IR รูปคลื่นสง UWB-IR การมอดูเลต เทคนิคการประมวลสัญญาณของ
UWB-IR การขยายสูตรการสงผานของฟรีส สายอากาศ UWB-IR การวัดและการทํา
แบบจําลองชองสัญญาณ การสูญเสียเชิงวิถี เครื่องรับแมตซฟลเตอร เครื่องรับสหสัมพันธ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อัตราขยายการสงผาน ความเพี้ยนของรูปคลื่น และการประยุกตใช
งานระบบ UWB-IR
Regulations of ultra wideband impulse radio (UWB-IR), standards of
UWB-IR, structure of UWB-IR system, UWB-IR transmitted waveform,
modulation, signal processing techniques for UWB-IR system, extension of
Friis transmission formula, UWB-IR antenna, channel measurement and
modeling, path loss, matched filter receiver, correlation receiver, correlation
coefficient, transmission gain, waveform distortion, applications of UWB-IR
system.
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030535146 การกระจายสัญญาณดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Broadcasting)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เทคโนโลยีการกระจายสัญญาณดิจิทัล มาตรฐานสากลของการกระจายเสียงและการ
แพรภาพโทรทัศนดิจิทัล การกระจายเสียงดิจิทัลระบบภาคพื้นดิน การสงโทรทัศนระบบ
ดิจทิ ัลภาคพื้นดิน เทคโนโลยีโทรทัศนดิจิทัลบนมือถือ การกระจายเสียงและการแพรภาพ
ดิจิทัลผานดาวเทียม การมอดูเลต แบบ OFDM, COFDM, QAM มาตรฐานการบีบอัด
สัญญาณวิดีโอ วิธีการใหมในการกระจายสัญญาณดิจทิ ัล
Digital broadcasting technology, international standards of digital
broadcasting, terrestrial digital audio broadcasting, terrestrial digital
television broadcasting, handheld digital TV technology, satellite
broadcasting, OFDM, COFDM, QAM modulation, compression of digital video
standards, modern techniques for digital broadcasting.

030535147 เครือขายตัวตรวจจับไรสาย
3(3-0-6)
(Wireless Sensor Networks)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เครือขายตัวตรวจจับเบื้องตน แพลตฟอรมตัวตรวจจับ มาตรฐาน IEEE 802.15.4 และ
ZigBee การออกแบบและการจัดการเครือขายตัวตรวจจับ ขอจํากัดของแบนดวิดทและ
พลังงาน การควบคุม เครือขายและการจัดเสนทาง การประมวลผลสารสนเทศรวมกัน
ความปลอดภัยของโครงสรางพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมสําหรับตัวตรวจจับ
Introduction to sensor networks, sensor platforms, IEEE 802.15.4 and
ZigBee standards, sensor network design and deployment, bandwidth and
energy constraints, network control and routing, collaborative information
processing, infrastructure security, programming for sensor.
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030535148 การสื่อสารดวยแสง
3(3-0-6)
(Optical Communications)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ทฤษฎี ก ารสื่อสารเบื้องตน ระบบการสื่อ สารดวยแสง หลั ก การของคลื่ นแสงและ
เส นใยนํ าแสง คุณ ลัก ษณะของเส นใยนํ าแสง โมดการกระจายของแสง การลดทอน
สัญญาณและดิสเพอรชัน เทคนิคการสรางเสนใยนําแสง แหลงกําเนิดแสงและตัวตรวจจับ
แสง วงจรเครื่องสงและเครื่องรับสําหรับการสื่อสารดวยแสง การคัปปลิ้ง การเชื่อมตอและ
การสไปลซ การตรวจจับการมอดูเลตความเขมแสงทางตรงและเทคนิคการมัลติเพล็ก ซ
การมัลติเพล็กซแบบแบงความยาวคลื่น โครงขายเสนใยนําแสง SDH/SONET เทคโนโลยี
ใหมและทิศทางการพัฒนาของการสื่อสารผานเครือขายเสนใยนําแสง
Basic communication theory, optical communication systems, principles
of light wave and optical fiber, optical fiber characteristics, light propagation
modes, attenuation and dispersion, optical fiber fabrication techniques, light
sources and photodetectors, transmitter and receiver circuits for optical
communications, coupling, connection and splicing, intensity modulationdirect detection (IM-DD) and multiplexing techniques, wavelength division
multiplexing (WDM), optical fiber network, SDH/SONET, new technologies
and developing trends of optical communications.

030535149 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมสื่อสาร
3(3-0-6)
(Selected Topic in Communication Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เนื้อหาที่อยูในความสนใจทางดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารตามการคัดเลือกของผูสอน
Interested topics in the field of communication engineering selected by
the instructor.
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030535170 วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการวิศวกรรมซอฟตแวรเบื้องตน วิธีการพัฒนาความตองการ และขอกําหนดของ
ซอฟต แวร วิ ธี ก ารออกแบบซอฟตแ วร แบบดั้ ง เดิม และแบบเชิ ง วั ตถุ การตรวจสอบ
ซอฟตแ วรเ ที ยบกั บ ความต อ งการและการตรวจสอบซอฟต แ วรเ ที ยบกั บ ข อ กํา หนด
การวิ เ คราะหห าขอ บกพรอ งและการแกไ ขข อ บกพร อ งในซอฟต แวร การซ อมบํา รุ ง
ซอฟตแวร เครื่องมือซอฟตแวรที่ชวยในงานวิศวกรรมซอฟตแวร การตรวจสอบและการ
ตรวจสอบซอฟตแวร การวัดปริม าณทางดานซอฟตแวร การบริห ารจัดการโครงการ
ซอฟตแวร
Introduction to software engineering principles, development of
requirements and software specifications, conventional and object-oriented
software designs, verification of software against requirements and software
against specifications, error diagnosis and debugging for software
development, software maintenance, computer-aided software engineering
(CASE) tools, software testing and software verification, software matrices,
software project management.
030535171 การออกแบบฐานขอมูลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Database Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบการจัดการระบบฐานขอมูลสัมพันธ เทคนิคการควบคุมการทํางานพรอมกัน
ขั้นสูง กลยุทธในการสืบคนขอมูลและทํางานรวมกับระบบฐานขอมูลสัมพันธ วิธีการทํา
ดั ช นี ขั้ น สู ง ระบบฐานข อ มู ล แบบขนานและแบบกระจาย โมเดลข อ มู ล แบบใหม
เหมืองขอมูลบนฐานขอมูลขนาดใหญ ความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูล
Relational database management systems, advanced concurrency
control techniques, query processing and optimization strategies for
relational database systems, advanced indexing methods, parallel and
distributed database systems, next-generation data models, data mining on
large databases, data security and privacy.
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030535172 สถาปตยกรรมโครงขายคอมพิวเตอรและโปรโทคอล
3(3-0-6)
(Computer Network Architectures and Protocols)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สถาปตยกรรมและโปรโทคอลของโครงขายคอมพิวเตอรเบื้องตน แบบจําลองเลเยอร
ตามมาตรฐาน OSI และโปรโทคอล TCP/IP การเชื่อมตอทางกายภาพ การควบคุมการ
เชื่อมตอ เทคนิคมัลติแอคเซส แพคเก็ตสวิทซชิ่ง การเลือกเสนทางและการควบคุมการไหล
ของขอมูล รูปแบบโครงสรางของเครือขาย ระบบยอยของการสื่อสารขอมูล การควบคุม
ความผิดพลาด การเขารหัส โครงขายทองถิ่น การกระจายแพคเก็ตผานดาวเทีย ม และ
คลื่นวิทยุ การเชื่อมตอโครงขายแพคเก็ตสวิทซชิ่ง ความปลอดภัยของเครือขายและความ
เปนสวนตัวของเครือขาย ตัวอยางการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และเครื่องมือ
วิเคราะหแพคเก็ต
Introduction to the architectures and protocols of computer networks,
OSI standard layer model and TCP/IP protocol, physical interfaces and
protocols, data link control, multi-access techniques, packet switching,
routing and flow control, network topology, data communication
subsystems, error control, coding, local area network, satellite packet
broadcasting and packet radio, interconnection of packet-switching
networks, network security and privacy, various examples of computer
networks and packet analysis tools.
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030535173 การออกแบบระบบสมองกลฝงตัวและการประยุกตใชงาน
3(3-0-6)
(Embedded System Design and its Applications)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบสมองกลฝงตัวเบื้องตน การพัฒนาระบบสมองกลฝงตัวดวยไมโครคอนโทรลเลอร
ภาษาซีสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร บัส สื่อสารสําหรับการเชื่อมตอเครือขายอุปกรณ
การควบคุมอุปกรณและกลไกบริการการขัดจังหวะ การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบ
สมองกลฝงตัว การโมเดลโปรแกรมดวย UML ระบบปฏิบัติการทันเวลา ตัวอยางการ
ออกแบบ การจําลอง การแกไขขอบกพรองของระบบและการประยุกตใชงาน
Introduction to embedded systems, embedded system development on
microcontroller, C language for microcontroller, communication buses for
devices network, device drivers and interrupt service mechanism,
programming for embedded systems, UML program modeling, real-time
operating system, design examples, simulation, debugging and application
of embedded system.
030535174 กระบวนทัศนปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(Paradigms of Artificial Intelligence)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ทฤษฎีและหลักการเบื้องตนของปญญาประดิษฐ ระบบผูเชี่ยวชาญแบบฐานกฎ ระบบ
ผูเชี่ยวชาญแบบฟซซี่ ระบบผูเชี่ยวชาญแบบเฟรม โครงขายประสาทเทียม การคํานวณ
เชิงวิวัฒนาการ ระบบอัจฉริยะโดยใชเทคนิคผสม วิศวกรรมความรู
Introduction to theory and principles of Artificial intelligence, rule-based
expert systems, fuzzy expert systems, frame-based expert systems, artificial
neural networks, evolutionary computation, hybrid intelligent systems and
knowledge engineering.
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030535175 การประมวลผลภาพดิจิทัลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Digital Image Processing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เทคนิ ค และหลั ก การขั้ น สู ง ของการประมวลผลภาพในแบบต า ง ๆ เวฟเล็ ต
มัลติรีโซลูชั่น การบีบอัดภาพ การแบงและจําแนกกลุมในภาพ เทคนิคการแทนและอธิบาย
ขอมูลภาพ การจดจําวัตถุ การพัฒนาอัลกอริทึมในการประมวลผลภาพโดยใชเครื่องมือทาง
ซอฟตแวร
Advanced techniques and principles for digital image processing, wavelet,
multi-resolution image processing, image compression, image segmentation,
image representation and description, object recognition, implementation of
digital image processing algorithms using software tool.
.
030535176 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computer Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หัวขอที่นาสนใจและหัวขอพิเศษรวมทั้งการพัฒนาใหมในวิศวกรรมคอมพิวเตอร
The course covers topics of interest, specialized areas, and new
developments in software engineering.
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030535503 วิทยานิพนธ
12
(Thesis)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับการแตงตั้ง
โดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎและขอบังคับที่กําหนดโดยภาควิชาและ
บัณฑิตวิทยาลัยอยางเครงครัด
Students are required to conduct a dissertation under supervision of
advisors appointed by Graduate School. Rules and regulations for
undertaking dissertation set by students’ department and Graduate School
must be observed strictly.
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ลักษณะพิเศษของนักศึก ษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่ หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสประยุกต พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษา
ในหลักสูตรนี้ เชน ความสามารถพิเศษเฉพาะในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค ความสามารถในความเปน
ผูนําอยางโดดเดน หรือความมุงมั่นในการใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูง ในแตละ
คุณลัก ษณะดัง กลาว ชี้ใหเ ห็นถึง กลยุท ธการสอนและกิจ กรรมนัก ศึกษาที่ จ ะใชในการพัฒ นาคุณลัก ษณะ
เหลานั้น
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีตอ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(2) มีจิตสํานึกสาธารณะ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- การสอดแทรกในวิชาเรียนทีเ่ กี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการบําเพ็ญประโยชน

(3) มีทักษะการเปนผูนําและทํางานเปนทีม

- การทํางานเปนทีมในชั้นเรียน
- โครงงานและกิจกรรมตาง ๆ ภายในวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย
(4) มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม - การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา
- การมอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมตาง ๆ
(5) มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนที่มกี ารเรียนรูดวยตนเอง เชน
การคนควาขอมูลสารสนเทศ การทําโครงงานวิจัย
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้ ง ในวัฒ นธรรมไทย ตระหนัก ในคุณ คาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย
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(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวของ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนรูจ ากสถานการณจริง
- สอดแทรกเนื้อหาวิชาเรียน
- การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
- จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู และเพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย
โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตอง
มีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุมมี
ความซื่อสัตย โดยไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน
- การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา โดยอาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุ ก รายวิชา รวมทั้ง มี ก ารจั ดกิจ กรรมสง เสริม คุณ ธรรม จริย ธรรม เช น
การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนการสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข า ชั้ น เรี ย น การส ง งานตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
- การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับสูงขึ้น การเลือกใช
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
- ใชการสอนหลายรูปแบบตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน
การฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียน
แบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
- การเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริ ง โดยการร ว มทั ศ นศึ ก ษาในโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ
สถานประกอบการในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรและนักวิชาการนอกมหาวิทยาลัยใน
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
- การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
- การทดสอบยอย
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
- ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
- ประเมิ น ความรู ข องบั ณ ฑิ ต โดยการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต โดยเฉพาะ
การทํางานในภาคอุตสาหกรรม
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
- การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทยที่งาย
และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
- การอภิปรายกลุมโดยการมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหา และกรณีศึกษา หรือ
สถานการณจําลอง เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนรู และกลาแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกตอง
- การจัดใหมีร ายวิชาที่เสริมสรางการพัฒ นาทักษะทางเชาวปญญา ใหไดฝก คิดวิเคราะห
สังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิมดานตาง ๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา
- การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
- ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
- ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา โดยการออกขอสอบที่ให
นักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่ไดเรียนมา
- ประเมินตามสภาพจริง จากผลงาน และการปฏิบัติของนัก ศึก ษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่
เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเ ริ่ม แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเ ชิง สรางสรรคทั้ง สวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยา งมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม
ตอสังคม
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรีย นรูดา นทักษะความสัมพันธระหวา งบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับ
ผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูล จากการสัม ภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
- สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
- มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
- สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
- มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
- มีภาวะผูนํา
2.4.3 กลยุท ธ การประเมิ นผลการเรีย นรูด า นทั ก ษะความสัม พั นธ ร ะหว า งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
- คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดรวมกับคุณสมบัติในขอ 2.5.1/2.5.2 และ 2.5.3 ไดในระหวาง
การทํากิจกรรมรวมกัน
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ
ขอมูลที่ได
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ําดังนี้
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทั ก ษะในการสื่อ สารขอ มูล ทั้ ง ทางการพูด การเขี ยน และการสื่ อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้อาจทํา
ไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอ
แนวคิด ของการแก ปญ หา ผลการวิเ คราะหป ระสิท ธิภาพ ตอ นัก ศึก ษาในชั้น เรี ยน อาจมีก ารวิจ ารณใ น
เชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
จัดกิจ กรรมการเรี ยนรู ในรายวิ ชาต าง ๆ ใหนัก ศึ ก ษาไดวิ เ คราะห ส ถานการณจํ าลองและ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ า เสนอโดยใชท ฤษฎี การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมือ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
- ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบัง คับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวของ
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2. ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิท ยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุก ตใช กับ งานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่ เ กี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ หลัก การที่สําคัญ ทั้ง ในเชิง ทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเ คราะหและแกไขปญ หา ดวยวิธีก ารที่เ หมาะสม รวมถึงการประยุก ตใช เ ครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
3. ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเ คราะห และแกไขปญ หาดานวิ ศวกรรมได อยางมีร ะบบ รวมถึง การใชขอมู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
ไดอยางมี ป ระสิท ธิ ภาพ สามารถใชค วามรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อ สารตอสัง คมไดในประเด็น ที่
เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้ง แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒ นาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ ทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจัก บทบาท หนาที่ และมีความรับ ผิดชอบในการทํางานตามที่ม อบหมาย ทั้ง งานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับ ผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมทาง
สังคม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทัก ษะในการวิเคราะหขอมูล สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติป ระยุก ตตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุก ตใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม
ที่เกี่ยวของได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

030535100

ระเบียบวิธีวิจัย

030535101

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4





สัมมนา







030535102

วิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงและกระบวนการสุม



030535110

การประยุกตใชงานตัวตรวจจับขั้นสูง

030535111

มาตรวิทยา

030535112

วิธีการประเมินตัวแปรไมทราบคาและ
การนําไปประยุกตใชงาน
ระบบควบคุมขั้นสูง

030535113
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4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

มคอ.2

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

030535114

โปรโทคอลในระบบอัตโนมัติ



030535115

เทคโนโลยีการตรวจจับระยะไกล



030535116

ประสาทวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ
เบื้องตน
ตัวตรวจจับรังสีเบื้องตน

  

030535117



1

2

3

4

5

 



    



    

 

 

 



 

 

030535141

การสื่อสารดิจิทัลขั้นสูง

 

 



  

030535142

 

 



 

030535143

การสื่อสารไรสายแบบหลายอินพุต
หลายเอาตพุต
เครือขายสื่อสารเคลื่อนที่



 







030535144

ทฤษฎีและการออกแบบสายอากาศ
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030535140





   

เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
เครื่องมือวัดและควบคุม
การประมวลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูง
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030535118

5

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

030535145

ระบบวิทยุอิมพัลสแถบกวางยิ่ง



030535146

การกระจายสัญญาณดิจทิ ัล

 



030535147

เครือขายตัวตรวจจับไรสาย

 



030535148

การสื่อสารดวยแสง

 



030535149

 





030535170

เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
สื่อสาร
วิศวกรรมซอฟตแวร





 

          

030535171

การออกแบบฐานขอมูลขั้นสูง





       

030535172

สถาปตยกรรมโครงขายคอมพิวเตอร
และโปรโทคอล
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3





 

 



030535174

การออกแบบระบบสมองกลฝงตัว
และการประยุกตใชงาน
กระบวนทัศนปญญาประดิษฐ



 

       



  

  



030535175

การประมวลผลภาพดิจิทัลขั้นสูง



 

       



  

  



030535176

เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
วิทยานิพนธ





 

    

030535173

5

1

2

3

4

5

 

    

       

    

                        

44

030535503

4

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

มคอ.2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวั ดผลและการสํา เร็ จ การศึ ก ษา ใหเ ป น ไปตามขอ บั ง คับ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูของนัก ศึกษา มีการประเมินการสอนของผูส อนโดยนัก ศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของ
นักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการตรวจสอบสัมฤทธิ์ผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่อง และนําผลที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยองคกรระดับสากล และ
การวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) สภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป ระกอบการ โดยการขอเข าสัม ภาษณ หรือ การแบบสง แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญา
ที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากนักศึกษาเกาที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาส
ใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ไดรับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.2 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
3.3 ผลงานวิท ยานิพนธ ห รือสว นหนึ่ง ของผลงานไดรับ การยอมรับ ใหตีพิม พในวารสาร หรือ สิ่ง พิม พ
ทางวิช าการ ที่ มีก รรมการภายนอกมาร วมกลั่ นกรอง (Peer Review) เป นที่ย อมรับ ในสาขาวิช านั้ น
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เรื่อง การกําหนดมาตรฐานวารสารวิชาการ
ใหนักศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทตีพิมพผ ลงานวิท ยานิพนธ เพื่อใชประกอบการสําเร็จการศึกษา หรือเสนอตอ
ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) จํานวน 1 เรื่อง
3.4 สอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องวิธีการและเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ในเรื่องบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
(2) ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คูมือนักศึกษา ฯลฯ ใหอาจารยใหม
(3) ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่ง แสดงถึง ผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชา และ
กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหแกอาจารยผูสอนทั้งอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ
(4) กําหนดใหอาจารยใหมตองผานการฝกอบรม (หลักสูตรสําหรับอาจารยใหม) เรื่องกลยุทธและวิธีการ
สอนแบบตางๆ กลยุทธการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และการ
ปรับปรุงอยูในการดูแลของอาจารยพี่เลี้ยง กอนการทําหนาที่ตามลําพัง
(5) มอบหมายอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนํา และติดตามการทํางานของอาจารยใหมอยางนอย 1 ภาค
การศึกษา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําปซึ่งจัดเปน
ประจําทุกป โดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหอาจารยตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
สําหรับอาจารยใหมในปแรกที่เขาทํางาน และเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมหรือฟนฟูทุก 2-3 ป
(2) เพิ่มพูนทัก ษะการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการวัดประเมินผลให
ทันสมัย
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(3) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ อภิปรายปญหา และแนวทาง
การแกไข ระหวางอาจารยในคณะ/สาขาวิชา
(4) กําหนดใหมีการวิจัยในชั้นเรียน
(5) มีการสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม/ฝกอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย และนําการเรียนรูมา
ถายทอดในคณะ/สาขาวิชา
(6) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
(7) การแลกเปลี่ยนเอกสาร ขอมูล ระหวางอาจารย
(8) การเชิญอาจารยอาคันตุกะเขาเยี่ยมชมการสอน และใหคําแนะนํา
(9) การสนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) สงเสริมใหอาจารยมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝก อบรม ดูงานทาง
วิชาการ และวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และตางประเทศ หรือการลาเพิ่มพูน
ประสบการณ
(3) มีการกระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ และสงเสริมใหขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
(4) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม และพัฒนาการเรียนการสอน ใหมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
(5) การฝก อบรมการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ ในวารสาร
นานาชาติ
(6) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
(7) ใหการสนับสนุนการรวมมือในงานวิจัยทั้งในประเทศ และตางประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
(1) มีหลักสูตร โครงสรางหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา
(2) มีก ารกําหนดแผนงาน การจัดทํางบประมาณ และดําเนินการตาม 9 องคป ระกอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
(3) มีก ารประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การแสวงหารายไดส มทบงบประมาณแผนดิน เพื่อจัดหาครุภัณฑ ที่จําเปน โดยการจัดการเรีย น
การสอนภาคพิเศษ และการบริการทางวิชาการ โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณคาใชจายตามความจําเปน
กําหนดวงเงินคาใชจายในแตละรายวิชา และติดตามการใชจา ยใหเปนไปตามแผนและตามกําหนดเวลา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
1. ดานวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดเสนอแผนงานในการจัดหาทรัพยากร ดานการเรียนการสอน
ตอภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เพื่อดําเนินการดานงบประมาณและจัดหาวัสดุ การเรียนการ
สอนตามแผนงานที่วางไว
2. ดานบุคลากร
- จัดทําแผนงานและงบประมาณเพื่อสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูที่
ทันสมัย โดยการเขารับการอบรม หรือสัมมนาในหัวขอที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนในหลั กสูตร และ
การปฏิบัติงาน
- มีการประเมินการเรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา เปนรายวิชา เพื่อนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการเรียนการสอน
- มีก ารประเมินความพึง พอใจของนัก ศึก ษาตอ การใหบ ริก ารของเจ าหนาที่ ป ระจําภาควิช า
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหเกิดการใหบริการที่ดี
3. ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ
- มีการจัดการอยางเปนระบบ
- มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ เพื่อจัดหาเครื่องมือ
ใหเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของผูใช
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของ
วิทยาลัย
(2) ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อ และตําราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบตอ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
(3) วิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อจัดซื้อตํารา และสื่อตางๆ
(4) ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ
(5) ติดตามความตองการ และการใชทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของ
วิทยาลัย และเจาหนาที่ดานโสตทัศนูปกรณ ซึ่งทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยรวมกัน
ประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารย โดยมีรายละเอียดดังนี้
เปาหมาย
การดําเนินการ
จั ด ใ ห มี ห อ ง เ รี ย น 1. จัดใหมีหองเรียนมั ล ติมีเ ดีย ที่มีความ
ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ บ บ
พรอมใชง านอยางมีป ระสิท ธิภาพ ทั้ง
เครือขาย แมขาย อุป กรณ
ในการสอน การบั น ทึ ก เพื่ อ เตรี ย ม
การทดลอง ทรัพ ยากรสื่ อ
จัดสรางสื่อสําหรับทบทวนการเรียน
และช อ งทางการเรี ย นรู ที่ 2. จัด เตรี ย มห อ งปฏิ บั ติก ารทดลองที่ มี
เพี ย งพอเพื่ อ สนั บ สนุ น ทั้ ง
เครื่องมือทันสมัย และเปนเครื่องมือ
กา ร ศึ ก ษา ใน ห อ งเ รี ย น
วิชาชีพระดับ สากล เพื่อใหนัก ศึก ษา
นอกหองเรียน และเพื่อการ
สามารถฝกปฏิบัติ สรางความพรอมใน
เรี ย นรู ด ว ยตนเองอย า งมี
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ประสิทธิภาพ
3. จัดใหมีเ ครือขาย และหองปฏิบัติก าร
คอมพิวเตอรที่นักศึกษาสามารถศึกษา
ทดลองหาความรู เ พิ่ ม เติ ม ได ด ว ย
ตนเองดวยจํานวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดใหมีหองสมุดใหบ ริก ารทั้ง หนังสือ
ตํารา และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู

การประเมินผล
1. รวบรวมจั ด ทํ า สถิ ติ จํ า นวน
เครื่ อ ง มื อ อุ ป ก ร ณ ต อ หั ว
นั ก ศึ ก ษาชั่ ว โมงการใช ง าน
หองปฏิบัติการและเครื่องมือ
ความเร็วของระบบเครือขาย
ตอหัวนักศึกษา
2. จํา นวนนัก ศึก ษาลงทะเบีย น
เรียนในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ
ดวยอุปกรณตางๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือ ตํารา
และสื่อ ดิจิตอลที่มีให บ ริก าร
และสถิ ติ ก ารใช ง านหนั ง สื อ
ตํารา สื่อดิจิตอล
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษาต อ การให บ ริ ก าร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ
ปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบ และหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมที่จะสอน
รายวิ ช าตามหลั ก สู ต รนี้ ต อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ มี ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการระดั บ
รองศาสตราจารยขึ้นไป
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนตองประชุมรวมกัน ดังนี้
(1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลกอนเปดภาคการศึกษา
(2) ใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
(3) เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
(4) ปรึก ษาหารือแนวทางที่จ ะทําใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร และไดบัณฑิตตามคุณลัก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
วิทยาลัยไดกําหนดนโยบายการเชิญอาจารยพิเศษ ดังนี้
(1) เปนผูมีประสบการณตรง และมีความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท
(2) การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองเสนอประวัติ
และผลงานที่ตรงกับหัวขอ/รายวิชาที่จะสอน
(3) การเชิญอาจารยพิเศษตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย
(4) ใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน
(5) จํานวนอาจารยพิเศษไมเกินกึ่งหนึ่งของคณาจารยประจําในหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเ ฉพาะตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของวิท ยาลัย และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยใหสอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
(1) จัดงบประมาณสนับสนุนการทํางานวิจัยสถาบัน และงานวิจัยเพื่อพัฒนาหนวยงาน
(2) นํา ผลการวิ จั ยสถาบัน และวิ เ คราะห ค วามต องการของหนว ยงาน และพั ฒ นาบุค ลากรให
สอดคลองกับการพัฒนาหนวยงาน โดยจัดทําเปนแผนประจําป เพื่อใหคณะสนับสนุนงบประมาณ
(3) จัดการฝกอบรมเฉพาะทางที่สอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถใหบริการดานการ
สนับสนุนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆแกนักศึกษา
(1) อาจารยประจํารายวิชากําหนดตารางเวลาใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาที่เรียนรายวิชา
(2) อาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษากําหนดตารางเวลาใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ และ
แผนการเรียนแกนักศึกษา
(3) วิทยาลัยมีอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง สําหรับปญหาที่อาจารยที่ปรึกษาสงตอมาให
(4) วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย จัดอบรม สัมมนา การเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพแกนักศึกษากอน
จบการศึกษา
(5) มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด ระบบการสอนเสริ ม ด านวิ ช าการในด า นต า งๆ เช น ภาษาอั ง กฤษ
คอมพิวเตอร สถิติ เปนตน แกนักศึกษาที่สนใจ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
สามารถดําเนินการได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(1) จัดใหมีการสํารวจความตองการกําลังคนในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เพื่อนํามาใช
ประกอบในการวางแผนการรับนักศึกษา และเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
(2) ประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวะการไดงานทําของบัณฑิต เอกสารสิ่งพิมพ ที่มี
การวิเคราะหความตองการแรงงาน รายงานผลการสํารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ/องคกร
สาธารณะ
(3) ติดตามขอมูลความรู และทักษะที่เปนที่ตองการของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแขง ขันทางการคา มาตรการ/กฎหมายที่เ กี่ยวของกับการคาภายในและ
ระหวางประเทศ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
(4) มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรตอไป
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
: ระดับ
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ชา และรายละเอี ย ดของประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี )
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา
4. จัด ทํ ารายงานผลการดํา เนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการดํา เนิน การของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนั ก ศึก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ที่ กํา หนดให
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ ามี ) อยา งนอ ยร อยละ 25 ของรายวิชาที่เปด สอนในแต ละป
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
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8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับ ความพึงพอใจของนั กศึ ก ษาป สุดท า ย/บั ณฑิ ต ใหม ที่ มีต อ คุณภาพหลัก สู ต ร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณฑิ ต ที่ มีต อ บั ณฑิ ต ใหม เฉลี่ ย ไม น อ ยกว า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80



















14. บัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ ก.พ. กําหนด
รวมตัวบงชี้ (ตัว)

ปที่ 3


9

12

3
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) ประเมินจากการทดสอบยอย การสัง เกตพฤติก รรมของนัก ศึก ษา การอภิป รายโตตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
(2) จัดใหมีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละรายวิชา
(3) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
(4) ประเมินจากการเรียนรูของนัก ศึก ษา จากพฤติก รรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผล
การสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) นัก ศึกษาประเมินการสอนของอาจารยทุก รายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรีย นการสอนรายวิชาผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ตามแบบฟอรมที่คณะกําหนด
(2) ผลการประเมินจะจัดสงอาจารยผูสอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงตอไป
(3) วิทยาลัยรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อนํามา
วางแผนพัฒ นาใหส อดคลองและ/หรือปรับ ปรุง กลยุท ธก ารสอนใหเหมาะสมกับ รายวิชา และสถานการณ
ของวิทยาลัย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
(1) แตง ตั้ง คณะกรรมการประเมินหลัก สูตรที่ป ระกอบดวยผูแทนทุก สาขาวิชา ผูแทนนัก ศึก ษา
ปจจุบัน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินอยางเปนระบบ
(3) สํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลัก สูตรจากผูเ รียนปจจุบันทุกชั้นป และจากผูสําเร็จ
การศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผูประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลัก สูตรทําการวิเ คราะห และประเมินหลัก สูตรในภาพรวม และใชขอมูล
ยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิตประกอบการประเมิน
2.3 โดยผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
(1) ติดตามบัณฑิตใหม โดยสํารวจขอมูลจากนายจางและ/หรือผูบังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและ
การสัมภาษณความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
(2) การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิ ผูใชงานนักศึกษา บัณฑิตใหม นักการศึกษา
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ โดยการกําหนดตัวบงชี้
หลัก และเปาหมายผลการดําเนินงานที่ระบุไว ตามเกณฑก ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
จากการประเมินการสอนของอาจารย กรณีที่พบปญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได
ทันที ซึ่งถือเปนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ จะกระทําทุก 5 ป เมื่อครบรอบระยะเวลาการใชหลักสูตร เพื่อให
หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของวิทยาลัย จัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็น
ที่จําเปนในการปรับปรุง
(2) จัดประชุม สัมมนา เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
(3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร และใหขอเสนอแนะ
(4) หลักสูตรที่ไดปรับ ปรุงเสนอใหคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ

