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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร  

   ภาษาไทย  :  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเน่ือง) 

     ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Industrial Technology Program in Electronics Technology   

                       (Continuing Program) 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส)  

 ชื่อยอ  (ไทย) :  อส.บ.(เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Industrial Technology  (Electronics Technology) 

 ชื่อยอ  (อังกฤษ)  :  B.Ind .Tech. (Electronics Technology) 

 

3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  

 ไมมี  

 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

     85 หนวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ  

 เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ตอเน่ือง) 

5.2  ภาษาท่ีใช  

 การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราในวิชาของหลักสูตร มีทั้งที่

เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3  การรับเขาศึกษา  

 รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได 

5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

  ไมม ี

 

5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  -  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554  

 -  เปดสอนภาคการศึกษาที ่ 1  ปการศึกษา 2555 

 -  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    ในการประชุมคร้ังท่ี  16/ปงบประมาณ 2554   เม่ือวันที่  24  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2554  

 -  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต  

    ในการประชุมคร้ังท่ี   15/2554   เม่ือวันที ่  15  เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2554       

 -  ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

    ในการประชุมคร้ังท่ี   11/2554   เม่ือวันที ่  21   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2554  

 -  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

    ในการประชุมคร้ังท่ี    7/2554    เมื่อวันท่ี   21   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2554  

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

     มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร(Thai Qualifications 

Register : TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส ภายในปการศึกษา 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1.  วิศวกรในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน 

 วิศวกรรมและเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร การสื่อสารโทรคมนาคม ระบบควบคุมและระบบ 

 อัตโนมัติ  

2.  ผูชวยนักวิจัย 

3.  ครูผูชวยสอน 
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9.  ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลําดับ 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก เลขประจําตัว

ประชาชน สถาบัน ป 

1. นายพูนศักดิ์ เอื้อดุลเดชา รองศาสตราจารย ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

 

ค.อ.ม. (บริหารอาชีวศึกษา) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย 

2523 

 

2533 

3100101040389 

2. นายณรงค บัณฑิตย ผูชวยศาสตราจารย ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 

 

ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ, ประเทศไทย 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ, ประเทศไทย 

2526 

 

2540 

3120600180488 

3. นายมนตรี เข็มราช อาจารย ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ, ประเทศไทย 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ, ประเทศไทย 

2524 

 

2535 

 

3101300448834 

4. นายสมเด็จ นอยสวย อาจารย ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ, ประเทศไทย 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ, ประเทศไทย 

2526 

 

2537 

3120101941831 

5. นายชาญชัย กุศลจิตกรณ ผูชวยศาสตราจารย อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2525 3120101255784 

P-O-K
Highlight

P-O-K
Highlight

P-O-K
Highlight

P-O-K
Highlight

P-O-K
Highlight

P-O-K
Highlight

P-O-K
Highlight
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 พระนครเหนือ, ประเทศไทย 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร ขึ้นอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีอยางกาวกระโดด รวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในดานตางๆ หลายดาน 

รวมถึงเทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกส การสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร และระบบการผลิตอัตโนมัติ 

สรางความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ 

ท้ังการพัฒนาหรือสรางองคความรู  รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาผสมผสานรวมกับ

จุดแข็งในสังคมไทยกับเปาหมายยุทธศาสตร  กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ท่ีเนน

การพัฒนาอุตสาหกรรม   ซึ่งตองใชบุคลากรทางดานอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก   อัน

สอดคลองกับพันธกิจของคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเน่ือง) เปน

กลไกดานหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน เพ่ือใหสามารถแขงขันไดในระดับ

นานาชาติ ที่ตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ และเปนไปตามลําดับ

ขั้นตอน สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” 

จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ 

       ของมหาวิทยาลัย 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใน

เชิงรุก ท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและรองรับการแขงขันทาง

ธุรกิจ โดยอุตสาหกรรมในประเทศตองปรับเปลี่ยนจากการรับจางผลิตตามแบบ มามุงเนนเร่ืองการ

ออกแบบและสรางตราสินคาของตนเอง รวมทั้งตองมุงสรางนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นหรือพัฒนา

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีศักยภาพ เพ่ือใหมีศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งมีความ

จําเปนตองใชบุคลากรมีมีทักษะและความรูเชิงวิศวกรรมดานตาง ๆ บรูณาการเขาดวยกัน ดังนั้นในการ
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ผลิตบุคลากรทางดานอิเล็กทรอนิกส จําเปนตองมีความพรอมท่ีจะเรียนรูและสามารถปฏิบัติงานไดทันที

และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ  

 12.2  ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่เนนจะพัฒนาคน พัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

      หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส เปนหลักสูตรที่ตองอาศัยหลักการพื้นฐานทางดาน

วิศวกรรมและหลักการคํานวณเชิงตัวเลข จึงตองมีความสัมพันธกับคณะวิทยาศาสตรประยุกตที่

สนับสนุนการสอนวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ และวิทยาศาสตรพื้นฐาน คณะศิลปศาสตร

ประยุกตที่สนับสนุนการสอนวิชาทางดานภาษา โดยอาจแบงเปนกลุมไดดังนี้ 

 กลุมวิชาภาษา  รับผิดชอบโดยภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตและสังคม 

 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รับผิดชอบโดยภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตและสังคม 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและคณิตศาสตร  รับผิดชอบโดยภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตและสังคม 

 กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรม  รับผิดชอบโดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 

  อิเล็กทรอนิกส 

 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

 กลุมวิชาดานคอมพิวเตอรการเขียนโปรแกรม 

 13.3  การบริหารจัดการ  

  อาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่ประสานงานกับฝายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม โดยฝายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดําเนินการประสานงานในดานการ

จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี กับสาขาวิชา/คณะอื่นที่เกี่ยวของ 
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หมวดท่ี 2. ขอมลูเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

        1.1  ปรัชญา  

              ผลิตวิศวกรและนักเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม แบบพึ่งตนเอง

ท่ียั่งยืน 

        1.2 ความสําคัญของหลักสูตร   

             เปนหลักสูตรที่มุ งสงเสริมให มีการพัฒนาทางดานอาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส และสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชน ท่ีสําเร็จการศึกษา

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร   

         1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการคิด วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และ

ประยุกตใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสามารถใน

การผลิต ติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 

  1.3.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเชิงบูรณาการในงานวิจัยและพัฒนา

สิ่งประดิษฐที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 

  1.3.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

-  จัดทําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร  

  บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลย ี

- พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน 

  สากล 

-  รายงานผลการประเมินความ 

 พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ 
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  อิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) ใหได 

  มาตรฐานตามเกณฑของ สํานักงาน 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  (สกอ.) และใหสอดคลองกับความ 

  ตองการของภาคธุรกิจและ 

  ภาคอุตสาหกรรม 

- เนื้อหาของหลักสูตรตอง 

  สอดคลองกับทีส่ํานักงาน 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  (สกอ.) กําหนด 

- ติดตามประเมินหลักสูตร 

  อยางสม่ําเสมอ 

- เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ 

  และเอกชนมามีสวนรวมใน 

  การพัฒนาหลักสูตร 

 

 ผูประกอบการ 

-   รายงานผลการดําเนินงาน 

-   เอกสารเชิญผูเชี่ยวชาญและ 

 รายงานการประชุม 

- ยกระดับทรัพยากรสาย 

 วิชาการ เพ่ือสนับสนุนการ 

 เรียนรู 

 

-  อาจารยใหมตองผานการ 

 อบรมดานเทคนิคการสอน 

 และวัดผล 

-   สนับสนุนใหอาจารยไป 

 อบรมและศึกษาตอ 

 ตางประเทศ 

-  เอกสารแสดงการดําเนินการ 

-  จํานวนอาจารยที่ไดรับการ 

    พัฒนา  

 

 

หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาค

การศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห การคิดหนวยกิต คิด

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับระเบียบ

ตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

 ไมมี 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

 ไมมี 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
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 ภาคการศึกษาตน   เดือน  มิถุนายน   -   เดือน กันยายน 

 ภาคการศึกษาปลาย เดือน  พฤศจิกายน   -   เดือน  กุมภาพันธ 

 ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือน  เมษายน        -   เดือน  พฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

 2.2.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    กลุมวิชาไฟฟาและ 

อิเล็กทรอนิกส (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม สาขาวิชาการ

บํารุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

สาขาวิชาการบํารุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน สาขาวิชาโทรคมนาคม) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร หรือเทียบเทา  

 2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 2.2.3  ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

 2.3.1 มีความรูและความสามารถทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในเกณฑออน 

 2.3.2 ทักษะทางวิศวกรรมในเกณฑออน 

 2.3.3 ทักษะและความรูภาษาอังกฤษในเกณฑออน 

 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 2.4.1 จัดกิจกรรมและการเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อพัฒนาความรูและความสามารถทาง

คณิตศาสตรวิทยาศาสตรทักษะทางวิศวกรรม และภาษาอังกฤษ 

 2.4.2 จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลให

คําปรึกษานักศึกษา 

   2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
                

ระดับชั้นป จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา )คน(  

 2555 2556 2557 2558 2559 

ระดับปริญญาตรี       

 ชั้นปที่  1 180 180 180 180 180 

 ชั้นปที่  2 - 180 180 180 180 

รวม 180 360 360 360 360 

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 180 180 180 180 

 

   2.6. งบประมาณตามแผน 
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  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

งบประมาณรายได 4,719,000 4,954,950 5,202,975 5,463,124 5,736,280 

งบประมาณแผนดิน 14,933,596 15,680,275 16,464,289 18,110,718 19,016,254 

รวมรายรับ 19,652,596 20,635,225 21,667,264 23,573,842 24,752,534 

 

 2.6.2  งบประมาณรายจาย  (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
งบประมาณท่ีตองการแตละป (หนวย: ลานบาท) 

2555 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 (คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา จํานวน 66,045 บาท) 

 

 

2.7 ระบบการศึกษา  

ใชระบบการจัดการเรียนการสอนเปนแบบชั้นเรียน และใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 

       2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  
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ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1  หลักสูตร 

 3.1.1  จํานวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสูตร 85 หนวยกิต 

 3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

  ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หนวยกิต 

   -  กลุมวิชาภาษา 6 หนวยกิต 

   -  กลุมวิชาสังคมศาสตร   3 หนวยกิต 

   -  กลุมวิชามนุษยศาสตร   3 หนวยกิต 

   -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   3 หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   64 หนวยกิต 

   1.  กลุมวิชาแกนบังคับ   34 หนวยกิต 

   2.  กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชา   30  หนวยกิต 

    -  แขนงวิชาคอมพิวเตอร    

     วิชาบังคับ   24 หนวยกิต 

     วิชาเลือก   6 หนวยกิต 

    -  แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม    

     วิชาบังคับ   24 หนวยกิต 

     วิชาเลือก   6 หนวยกิต 

    -  แขนงวิชาโทรคมนาคม    

     วิชาบังคับ   24 หนวยกิต 

     วิชาเลือก   6 หนวยกิต 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หนวยกิต 
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      3.1.3 รายวิชาแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต 

  ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หนวยกิต 

   -  กลุมวิชาภาษา 6 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030933151 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 (English for Communication Skills)  

030933152 การเขียนรายงานและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 (Communicative English and Report Writing)  

   หรือวิชาอื่น ๆ กลุมวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน 

 

 

   -  กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030953103 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Entrepreneurship)  

   หรือวิชาอ่ืน ๆ กลุมวิชาสังคมศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน 

 

 

   -  กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030953106 ความคิดสรางสรรคสูการสรางนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (Creative Thinking for Innovation)  

   หรือวิชาอ่ืน ๆ กลุมวิชามนุษยศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน 
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   - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030523103 คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Computer in Everyday Life)  

   หรือวิชาอ่ืน ๆ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปดสอน 

 

 

 

 

 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 64 หนวยกิต 

   1.  กลุมวิชาแกนบังคับ 34 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030523100 การสื่อสารขอมูล 1 3(3-0-6) 

 (Data Communications I)  

030523101 วงจรรวม 3(3-0-6) 

 (Integrated Circuits)  

030523102 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 (Control System)  

030523200 โครงงานพิเศษ 1 1(0-2-1) 

 (Special Project I)  

030523201 โครงงานพิเศษ 2 3(0-6-3) 

 (Special Project II)  

030523300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 (Computer Programming)  

030523301 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

 (Electronics Technology)  

030523302 ไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 

 (Microprocessors)  

030713104 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Engineering Economy)  

030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 (Production Planning and Control)  
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030943111 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 

 (Differential Equations)  

030943112 เมตริกซและการวิเคราะหเวกเตอร 3(3-0-6) 

 (Matrices and Vector Analysis)  

  

 

   2.  กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชา 30 หนวยกิต 

    ใหเลือกแขนงวิชาใดวิชาหนึ่ง 

    -  วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาคอมพิวเตอร                          24   หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030523110 โครงสรางขอมูลและการวิเคราะหอัลกอริทึม 3(3-0-6) 

 (Data Structure and Algorithm Analysis)  

030523111 ความรูเบื้องตนทางปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 

 (Introduction to Artificial Intelligence)  

030523112 เครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Computer Network)  

030523310 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 (Object Oriented Programming)  

030523312 การควบคุมเคร่ืองจักรและกระบวนการดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 (Computer Control of Machine and Process)  

030523313 การโปรแกรมเครือขาย 3(2-2-5) 

 (Network Programming)  

030523314 การออกแบบวงจรดิจทิัล 3(2-2-5) 

 (Digital Circuit Design)  

030523315 การโปรแกรมเว็บและฐานขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 

 (Web Programming and Web Database)  

 

    -  วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาคอมพิวเตอร 6 หนวยกิต 

     เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030523113 การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล 3(3-0-6) 

 (Digital Signals Processing)  

030523114 ความปลอดภัยระบบเครือขาย 3(3-0-6) 

 (Network Security)  
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030523115 ปญหาพิเศษทางดานคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Special Problems in Computer)  

030523142 ระบบควบคุมดิจทัิล 3(3-0-6) 

 (Digital Control System)  

030523303 เทคโนโลยีการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 (Communications Technology)  

030523311 ไมโครโปรเซสเซอรเพ่ืองานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 (Industrial Microprocessors)  

 

    -  วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม           24 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030223129 เทอรโมฟลูอิดสเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introductory Thermofluids)  

030523140 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

 (Power Electronics)  

030523340 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 (Industrial Control Technology)  

030523341 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ 3(2-2-5) 

 (Process Control Technology)  

030523342 การวัดและเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 (Industrial Measurement and Instrumentation)  

030523343 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพ่ืองานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 (Programmable Logic Control for Industry)  

030523344 การปรับเทียบเคร่ืองมือวัดทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 (Industrial Instrument Calibration)  

030523345 การตรวจสอบกระบวนการดวยระบบสกาดา 3(2-2-5) 

 (Process Monitoring Using SCADA System)  

 

    -  วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 6 หนวยกิต 

 เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030523141 ระบบหุนยนตพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Robotics)  

030523142 ระบบควบคุมดิจทัิล 3(3-0-6) 
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 (Digital Control System)  

030523303 เทคโนโลยีการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 (Communications Technology)  

030713103 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 (Quality Control)  

030713105 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 (Safety Engineering)  

 

    -  วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาโทรคมนาคม                       24    หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030523170 ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 (Electromagnetic Wave Theory)  

030523173 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) 

 (Satellite Communications)  

030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

 (Microwave Communications)  

030523175 การออกแบบสายอากาศ 3(3-0-6) 

 (Antenna Design)  

030523303 เทคโนโลยีการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 (Communications Technology)  

030523371 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล 3(2-2-5) 

 (Digital Communications System)  

030523372 เครื่องควบคุมระบบโทรทัศนและวีดิโอ 3(2-2-5) 

 (Television and Video Control System)  

030523373 เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม 3(2-2-5) 

 (Modern Communications Technology)  

    -  วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาโทรคมนาคม 6 หนวยกิต 

     เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

030523171 วงจรขายระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Communications Network)  

030523172 การสื่อสารระบบแสง 3(3-0-6) 

 (Optical Communications)  

030523176 วิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณ 3(3-0-6) 
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 (Sound and Signals Engineering)  

030523370 เทคโนโลยีโทรศัพท 3(2-2-5) 

 (Telephone Technology)  

030523374 เร่ืองคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 (Selected Topics in Communications Technology)  

 

 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

   เลือกจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือเปดสอน    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.4  แผนการศึกษา (ตอเน่ือง) 

 

แขนงวิชาคอมพิวเตอร 
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ปท่ี  1     ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

   

030523100 การสื่อสารขอมูล 1 3(3-0-6) 

 (Data Communications I)  

030523300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 (Computer Programming)  

030523301 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

 (Electronics Technology)  

030523314 การออกแบบวงจรดิจทิัล 3(2-2-5) 

 (Digital Circuit Design)  

030943111 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 

 (Differential Equations)  

03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 3(x-x-x) 

 (Language Elective Course)   

03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร 3(x-x-x) 

 (Social Science Elective Course)  

   

 รวม 21(x-x-x) 
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ปท่ี  1     ภาคการศึกษาที่  2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

   

030523101 วงจรรวม 3(3-0-6) 

 (Integrated Circuits)  

030523110 โครงสรางขอมูลและการวิเคราะหอัลกอริทึม 3(3-0-6) 

 (Data Structure and Algorithm Analysis)  

030523112 เครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Computer Network)  

030523302 ไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 

 (Microprocessors)  

030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 (Production Planning and Control)  

030943112 เมตริกซและการวิเคราะหเวกเตอร 3(3-0-6) 

 (Matrices and Vector Analysis)  

03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 3(x-x-x) 

 (Language Elective Course)  

   

 รวม 21(x-x-x) 
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ปท่ี  2     ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

   

030523102 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 (Control System)  

030523111 ความรูเบื้องตนทางปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 

 (Introduction to Artificial Intelligence)  

030523200 โครงงานพิเศษ 1 1(0-2-1) 

 (Special Project I)  

030523310 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 (Object Oriented Programming)  

030523315 การโปรแกรมเว็บและฐานขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 

 (Web Programming and Web Database)  

03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(x-x-x) 

 (Science and Mathematics Elective Course)  

03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตร 3(x-x-x) 

 (Humanities Elective Course)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

 (Free Elective Course I)  

   

 รวม 22(x-x-x) 
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ปท่ี  2     ภาคการศึกษาที่  2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

   

030523201 โครงงานพิเศษ 2 3(0-6-3) 

 (Special Project II)  

030523312 การควบคุมเคร่ืองจักรและกระบวนการดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 (Computer Control of Machine and Process)  

030523313 การโปรแกรมเครือขาย 3(2-2-5) 

 (Network Programming)  

030713104 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Engineering Economy)  

03052xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1 3(x-x-x) 

 (Elective Option Course I)  

03052xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2 3(x-x-x) 

 (Elective Option Course II)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

 (Free Elective Course II)  
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 รวม 21(x-x-x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 

 

 

 

ปท่ี  1     ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

   

030523100 การสื่อสารขอมูล 1 3(3-0-6) 

 (Data Communication I)  

030523300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 (Computer Programming)  

030523301 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

 (Electronics Technology)  

030523342 การวัดและเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 (Industrial Measurement and Instrumentation)  

030943111 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 



มคอ.2 23

 (Differential Equations)  

03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 3(x-x-x) 

 (Language Elective Course)   

03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร 3(x-x-x) 

 (Social Science Elective Course)  

   

   

   

 รวม 21(x-x-x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี  1     ภาคการศึกษาที่  2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

   

030523101 วงจรรวม 3(3-0-6) 

 (Integrated Circuits)  

030523140 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

 (Power Electronics)  
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030523302 ไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 

 (Microprocessors)  

030523343 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 (Programmable Logic Control for Industry)  

030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 (Production Planning and Control)  

030943112 เมตริกซและการวิเคราะหเวกเตอร 3(3-0-6) 

 (Matrices and Vector Analysis)  

03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 3(x-x-x) 

 (Language Elective Course)  

   

 รวม 21(x-x-x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี  2     ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
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030223129 เทอรโมฟลูอิดสเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introductory Thermofluids)  

030523102 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 (Control System)  

030523200 โครงงานพิเศษ 1 1(0-2-1) 

 (Special Project I)  

030523340 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 (Industrial Control Technology)  

030523344 การปรับเทียบเคร่ืองมือวัดทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 (Industrial Instrument Calibration)  

03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(x-x-x) 

 (Science and Mathematics Elective Course)  

03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตร 3(x-x-x) 

 (Humanities Elective Course)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

 (Free Elective Course I)  

   

 รวม 22(x-x-x) 
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ปท่ี  2     ภาคการศึกษาที่  2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

   

030523201 โครงงานพิเศษ 2 3(0-6-3) 

 (Special Project II)  

030523341 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ 3(2-2-5) 

 (Process Control Technology)  

030523345 การตรวจสอบกระบวนการดานระบบสกาดา 3(2-2-5) 

 (Process Monitoring Using SCADA System)  

030713104 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Engineering Economy)  

03052xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1 3(x-x-x) 

 (Elective Option Course I)  

03052xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2 3(x-x-x) 

 (Elective Option Course II)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

 (Free Elective Course II)  

   

 รวม 21(x-x-x) 
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แขนงวิชาโทรคมนาคม 

 

 

 

ปท่ี  1     ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

   

030523100 การสื่อสารขอมูล 1 3(3-0-6) 

 (Data Communication I)  

030523300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 (Computer Programming)  

030523301 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

 (Electronics Technology)  

030523303 เทคโนโลยีการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 (Communications Technology)  

030943111 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 

 (Differential Equations)  

03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 3(x-x-x) 

 (Language Elective Course)   

03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร 3(x-x-x) 

 (Social Science Elective Course)  

   

 รวม 21(x-x-x) 
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ปท่ี  1     ภาคการศึกษาที่  2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

   

030523101 วงจรรวม 3(3-0-6) 

 (Integrated Circuits)  

030523170 ทฤษฏีคลืน่แมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 (Electromagnetic Wave Theory)  

030523302 ไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 

 (Microprocessors)  

030523371 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล 3(2-2-5) 

 (Digital Communication System)  

030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 (Production Planning and Control)  

030943112 เมตริกซและการวิเคราะหเวกเตอร 3(3-0-6) 

 (Matrices and Vector Analysis)  

03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 3(x-x-x) 

 (Language Elective Course)  

   

 รวม 21(x-x-x) 
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ปท่ี  2     ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

   

030523102 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 (Control System)  

030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

 (Microwave Communications)  

030523175 การออกแบบสายอากาศ 3(3-0-6) 

 (Antenna Design)  

030523200 โครงงานพิเศษ 1 1(0-2-1) 

 (Special Project I)  

030523372 เคร่ืองควบคุมระบบโทรทัศนและวีดีโอ 3(2-2-5) 

 (Television and Video Control System)  

03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(x-x-x) 

 (Science and Mathematics Elective Course)  
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03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตร 3(x-x-x) 

 (Humanities Elective Course)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

 (Free Elective Course I)  

   

 รวม 22(x-x-x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี  2     ภาคการศึกษาที่  2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

   

030523173 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) 

 (Satellite Communications)  

030523201 โครงงานพิเศษ 2 3(0-6-3) 

 (Special Project II)  

030523373 เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม 3(2-2-5) 

 (Modern Communication Technology)  

030713104 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
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 (Engineering Economy)  

03052xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1 3(x-x-x) 

 (Elective Option Course I)  

03052xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2 3(x-x-x) 

 (Elective Option Course II)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

 (Free Elective Course II)  

   

 รวม 21(x-x-x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

 

030223129 เทอรโมฟลูอิดสเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introductory Thermofluids)  

 วิชาบังคับกอน  :  030943111 สมการเชิงอนุพันธ  

  งาน พลังงาน กําลังงาน หนวยวัด  ระบบสถานะและกระบวนการ   

สนามการไหล การไหลแบบไมทรงตัวและแบบอัดตัวได ระบบทรงมวลและ

ระบบทรงปริมาตร  คุณสมบัติของของไหล สมการของสถานะ ตารางคุณสมบัติ

ของไหล กระบวนการท่ียอนกลับไดและยอนกลับไมได ระบบที่มีการไหล 

สมการพลังงานเอนทัลป สมการของเบอรนูลลี   สมการโมเมนตัมแบบเชิงเสน
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และเชิงมุม  การไหลแบบอุดมคต ิ

   

030523100 การสื่อสารขอมูล 1 3(3-0-6) 

 (Data Communications I)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  การสื่อสารขอมูล และขายงานสื่อสารขอมูล รหัสขอมูล  การสงผาน

ขอมูลแบบไมเขาจังหวะ  มาตรฐานการเชื่อมตอ  การมอดูเลตและโมเด็ม  

เทคนิคการควบคุมการผิดพลาดขอมูล  การสงผานขอมูลในรูปแบบอักขระและ

แบบบิต  การมัลติเพล็กซ  ระบบของการสื่อสารขอมูล 

   

030523101 วงจรรวม 3(3-0-6) 

 (Integrated Circuits)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523301  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  

  คุณลักษณะของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา การสรางวงจรรวม วงจรขยาย 

ความแตกตาง    วงจรรวมชนิดเชิงเสน  คุณลักษณะสมบัติของวงจรรวมชนิด

เชิงเสน  การตอออปแอมปในแบบลูปปดและลูปเปด  การประยุกตใชงานไอซี

ออปแอมป 

   

030523102 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 (Control System)  

 วิชาบังคับกอน  :  030943112  เมตริกซและการวิเคราะหเวกเตอร 

  ระบบท่ัวไป  การควบคุมแบบวงเปด  การควบคุมแบบวงปด  การ

สรางโมเดลทางคณิตศาสตรดวยสมการอนุพันธและการแปลงลาปลาซของโมเดล  

การสรางสมการปริภูมิสถานะ  ระบบตอบสนอง  การหาคาไอเกน  การหาคา

เสถียรภาพของระบบดวยวิธีการของเราทเฮอรวิทซและวิธีการของไนควิสต  

การวิเคราะหระบบในเชิงความถี่ดวยวิธีการของโบเด  วิธีการหาเสนทางเดิน

ของราก 

   

   

030523103 คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Computer in Everyday Life)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  ความหมายของคอมพิวเตอร และระบบคอมพิวเตอร สวนประกอบ

สําคัญของคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรม
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สํานักงาน การจัดการสื่อขอมูลชนิดตางๆ การสรางเว็บไซตรวมทั้งการใชงาน

อินเทอร เน็ ต  การคนหาขอมูลบนระบบอินเทอร เน็ ต  การส งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส 

   

   

030523110 โครงสรางขอมูลและการวิเคราะหอัลกอรทึิม 3(3-0-6) 

 (Data Structure and Algorithm Analysis)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523300  การโปรแกรมคอมพิวเตอร  

  ขอมูลในระบบคอมพิวเตอร  โครงสรางขอมูลพ้ืนฐาน สแตก คิว  ลิสท 

ทรี กราฟ  อัลกอริทึมสําหรับการคนหาสวนและกิ่งของทรี  การออกแบบ

อัลกอริทึม  และการวิเคราะห การจัดลําดับการคนหาและการผสมขอมูล การ

จัดหนวยความจําแฮสชิ่ง อัลกอริทึมสําหรับการจัดท่ีเก็บแบบไดนามิก   การ

ออกแบบระบบโดยการผสมผสานของโครงสรางขอมูลที่ผานมา 

   

   

030523111 ความรูเบ้ืองตนทางปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 

 (Introduction to Artificial Intelligence)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  ความรูเบื้องตน  วิวัฒนาการของการนําเสนอองคความรูและตรรกะ  

ฟซซี่โลจิก การเรียนรูของเครื่องจักร โครงขายประสาทเทียม ระบบหลายตัว

จัดการ การจดจําและแยกแยะรูปแบบ และการประยุกตใชในทางวิศวกรรม 

   

   

030523112 เครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Computer Network)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  ระบบโครงขายคอมพิวเตอร  แบบจําลอง  โอเอสไอ  คุณสมบัติและการ

ทํางานของโปรโตคอลในระดับชั้น ระบบเครือขายแบบทองถิ่น  สถาปตยกรรม  

รูปแบบ  อุปกรณที่จําเปนในการเชื่อมตอ ขอกําหนดและมาตรฐานของเครือขาย

ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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030523113 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Signals Processing)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  การประมวลผลสัญญาณดิจทิัลเบ้ืองตน รูปรางลักษณะในชวงเวลาของ

สัญญาณไฟฟา    และระบบฟูเรียรทรานฟอรม     ของสัญญาณไฟฟา  ดีสครีท

ฟูเรียรทรานฟอรม ซี – ทรานฟอรม  โครงสราง  ของตัวกรองดิจิทัล เทคนิค

การออกแบบตัวกรองชนิดไฟไนท ผลตอบสนองอิมพัลส การประมวลผล

สัญญาณดิจทิัลดวยโปรแกรมแมทแลป  และตัวประมวลผลสัญญาณดิจทัิล 
   

030523114 ความปลอดภัยระบบเครือขาย 3(3-0-6) 

 (Network Security)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523112  เครือขายคอมพิวเตอร  

  ปญหาความปลอดภัยระบบเครือขาย การเขารหัสลับขอมูล การ

ถอดรหัสลับขอมูล  การรักษาความปลอดภัยของโครงขายสื่อสาร  การปองกัน

ความปลอดภัยโครงขายสื่อสารในระดับกายภาพ การควบคุมการเขาถึง 
  

030523115 ปญหาพิเศษทางดานคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Special Problems in Computer)   

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  วิชาการใหมๆ ทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศที่อยูใน

ความสนใจของวงการคอมพิวเตอรและสารสนเทศในระยะเวลาน้ัน 
   

030523140 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

 (Power Electronics)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523301  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  

  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดโอด ทรานซิสเตอรกําลัง มอสเฟตกําลัง 

ไอจีบีที  จีทีโอ  เอสซีอาร  ไดเอค  ไทรเอค  วิธีการกระตุนไทรีสเตอร  การคอม

มิวเตชัน  การวิเคราะหวงจรควบคุมกําลังงานไฟฟาท่ีโหลด  วงจรควบคุม

ความเร็วมอเตอรกระแสตรงและมอเตอรไฟฟากระแสสลับ  การวิเคราะหการ

ทํางานของวงจรคอนเวอรทเตอร 
   

030523141 ระบบหุนยนตพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Robotics)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523302  ไมโครโปรเซสเซอร  

  ระบบอัตโนมัติ  ระบบไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมตออุปกรณ  
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ตัวควบคุมขนาดเล็กและชิพแปรสภาพสัญญาณดิจิทัล  การใชตัวควบคุมใน

สภาพทันทวงที  ระบบประสานหุนยนตและการเคลื่อนไหว  การควบคุม

ทิศทาง  เทคนิคและการใชการควบคุมโดยหุนยนต  หุนยนตจับสัญญาณและ

หุนยนตแบบฉลาด 

  

030523142 ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Control System)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523102 ระบบควบคุม  

  กระบวนการสรางและเปลี่ยนรูปสัญญาณ หลักการแซด-ทรานสฟอรม 

เทคนิคตัวแปรสภาวะ  เสถียรภาพของระบบควบคุมดิจิทัล  การออกแบบและ

การกระตุนดวยสัญญาณดิจิทัล การวิเคราะหระบบควบคุมในรูปยานเวลาและ

ยานความถี่  นิยามและการประยุกตใชการควบคุมไดและการสังเกตไดของ

ระบบ  การออกแบบระบบควบคุมดิจิทัลดวยหลักการคาสูงสุด  การออกแบบ

ระบบดิจทัิลเชิงเสนใหมกีารทํางานดีที่สุด  การควบคุมดวยไมโครโปรเซสเซอร 

   

   

030523170 ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 (Electromagnetic Wave Theory)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  สมการเมกซเวลส การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางทฤษฎี

วงจรไฟฟากับทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา คลื่นระนาบ คลื่นในตัวนํา คลื่นใน

ฉนวน ทฤษฎีสายสง เทคนิคการปรับคาอิมพีแดนซของสายสง ความเร็วกลุม

และเฟส การโพลาไรซเซชั่น การสะทอน การหักเหและการเลี้ยวเบนของคลื่น 

   

   

030523171 วงจรขายระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Communications Network)  

 วิชาบังคบักอน  :  030523100 การสื่อสารขอมูล 1  

  ทฤษฎีวงจรทูพอรท  การตอวงจรทูพอรท  อิมพีแดนซเงาและ

อิมพีแดนซวนซ้ํา  วงจรกรองความถี่  ระบบคอมพิวเตอร  มัลติโปรเซสเซอร 

เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครือขายคอมพิวเตอร  โปรโตคอลสําหรับการสื่อสาร  

เครือขายคอมพิวเตอรเฉพาะบริเวณ  
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030523172 การสื่อสารระบบแสง 3(3-0-6) 

 (Optical Communications)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523303 เทคโนโลยีการสื่อสาร  

  ทฤษฎีและการออกแบบระบบที่ใชอุปกรณทางแสง  แอลอีดี และ

เลเซอร ขอเปรียบเทียบระหวางแสงเลเซอรและแสงธรรมดา ระบบการสื่อสาร

ใยแสง  อุปกรณเชื่อมตอดวยแสง  เทคนิคการมอดูเลชัน  จํานวนการสง  โฟโต

ดีเทคเตอรและ รีพีทเตอร  การออกแบบระบบลักษณะการใชงานจริงของ

สื่อสารใยแสงภายในประเทศ 

  

   

030523173 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) 

 (Satellite Communications)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ  

  หลักการสื่อสารดาวเทียม ชนิดของดาวเทียมสื่อสาร ระบบการสงและ

วงโคจร คลื่นวิทยุที่ใชในระบบดาวเทียมและเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณและ

การเขาถึงชองสัญญาณ การคํานวณหาระดับของสัญญาณท่ีรับไดของระบบ  

ระบบสายอากาศที่ใชในดาวเทียม  สถานีภาคพ้ืนดิน  ระบบติดตามดาวเทียม

ของจานสายอากาศ  เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม   

   

   

030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

 (Microwave Communications)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523303 เทคโนโลยีการสื่อสาร  

  วงจรและอุปกรณตาง ๆ   ในระบบไมโครเวฟ   การมอดูเลชัน   และ 

ดีมอดูเลชันในระบบไมโครเวฟ การแพรคลื่น และการลดลงของคุณภาพการสง

สัญญาณ การแกการจางหายของสัญญาณ การออกแบบขายระบบไมโครเวฟ 

ระดับสัญญาณและเสียงรบกวน  สายอากาศไมโครเวฟ 

   

   

030523175 การออกแบบสายอากาศ 3(3-0-6) 

 (Antenna Design)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523170 ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา  

  การวิเคราะหโครงสรางของสายอากาศ การสังเคราะหแพทเทอรน

สายอากาศ     การออกแบบสายอากาศแบนดวิดทกวาง      สายอากาศ



มคอ.2 37

แบบอะเพอรเจอร  พื้นท่ีของการรับคลื่น สายอากาศแบบฮอรนสายอากาศแบบ

สะทอนคลื่น  สายอากาศแบบเลนส  

   

   

030523176 วิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณ 3(3-0-6) 

 (Sound and Signals Engineering)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  อุปกรณการกระจายเสียงและสัญญาณ  คุณสมบัติของสายอากาศรับ

และสงที่ใชในเชิงพาณิชย  การแพรกระจายสัญญาณเสียง การออกแบบและ

การจัดระบบเสียงในหองประชุม  ในสถานที่สาธารณะและสถานที่อ่ืนๆ การ

คํานวณหากําลังสงของสัญญาณ การสูญเสีย  การแมทชิ่งระหวางอุปกรณ และ

เทคนิค ในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบ 

   

   

   

030523200 โครงงานพิเศษ 1 1(0-2-1) 

 (Special Project I)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  นักศึกษาจะตองคนควาขอมูลและทฤษฎีทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับ

โครงงานในสาขาวิชาเฉพาะของสาขา เพ่ือนํามาออกแบบวางแผนสรางโครงงาน 

ซึ่งนักศึกษาตองสงรายงานความกาวหนาของโครงงานและผานการสอบปากเปลา 
   

030523201 โครงงานพิเศษ 2 3(0-6-3) 

 (Special Project II)  

 วิชาบังคบักอน  :  030523200  โครงงานพิเศษ 1  

  โครงงานท่ีกําหนดใหที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิชาเฉพาะ ซึ่งเปนโครงงาน

ท่ีสามารถนํ าไปใช ในงาน อุตสาหกรรมได  โดยนักศึ กษาจะต องเปนผู

ออกแบบสรางและทดสอบระบบ อีกทั้งประเมินประสิทธิภาพของโครงงาน โดย

นักศึกษาจะตองสงรายงานฉบับสมบูรณและผานการสอบปากเปลา 
  

030523300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 (Computer Programming)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  โครงสรางและองคประกอบของคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอรและ
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การโปรแกรมโครงสราง ผังงาน ระบบตัวเลขในคอมพิวเตอร ชนิดของขอมูล 

คําสั่ งและนิพจนคํ าสั่ งอาร เรย   คําสั่ งในการตัดสินใจและการวนรอบ     

โปรแกรมยอยและฟงกชัน  แฟมขอมูลและการจัดการ   การประยุกตใช

คอมพิวเตอรสําหรับงานดานวิศวกรรม 
   

030523301 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

 (Electronics Technology)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  ลักษณะสมบัติ   การนําไปใชงานและการคํานวณวงจร ไดโอด  

ทรานซิสเตอร  ทรานซิสเตอรสนามไฟฟา  ลักษณะสมบัติและการนําไปใชงาน

ของอุปกรณไทริสเตอร เอสซีอาร  ไตรแอค  ไดแอค ยูเจที พียูที 
   

030523302 ไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 

 (Microprocessors)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523300  การโปรแกรมคอมพิวเตอร  

  เทคโนโลยีและสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร ลักษณะและ

ชนิดของไมโครโปรเซสเซอร  ชุดคําสั่งและการเขียนโปรแกรมดวยภาษาเครื่อง  

และภาษาแอสแซมบลี   เทคนิคการเชื่ อมต อไม โครโปรเซส เซอรกับ

หนวยความจํา การเชื่อมตอกับอุปกรณ อินพุต/เอาตพุต  และอุปกรณ

ประกอบการใชงานอินเตอรรัพต  การออกแบบไมโครคอมพิวเตอรและ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร 

030523303 เทคโนโลยีการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 (Communications Technology)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  ทฤษฎีการมอดูเลชันและการดีมอดูเลชัน    แอมปลิจูดมอดูเลชัน  

ฟรีเควนซี่มอดูเลชัน การถอดสัญญาณ ฟรีเควนซี่ชิฟทคียอ้ิง เฟสซิฟทคียอ้ิง  

การสื่อสารระบบอนาลอกและดิจิทัล  และการทดลองวงจรที่ใชในการสื่อสาร 

สมการของสายสง คุณสมบัติของสายสงที่ความถี่ต่ําและความถี่สูง ผลตางๆ ที่

เกิดขึ้นในสายสง  การสะทอนคลื่น SWR และคุณสมบัติของสายสงท่ีไมมีการ

ลดทอน 

   

030523310 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 (Object Oriented Programming)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523300  การโปรแกรมคอมพิวเตอร  
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  การโปรแกรมแบบเนนกรรมวิธีและการโปรแกรมเชิงวัตถุ หลัก

นามธรรมขอมูล วัตถุ และคลาส การหอหุมและการซอนขอมูล การแบงคลาส  

การสืบทอด การพองรูป การนํากลับมาใชอีก และหลักภาษาโปรแกรมระดับสูง

สําหรับการโปรแกรมเชิงวัตถุ 

   

030523311 ไมโครโปรเซสเซอรเพ่ืองานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 (Industrial Microprocessors)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523302  ไมโครโปรเซสเซอร  

  การเชื่อมตอไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณ อุตสาหกรรม  สวิตช

ตรวจจับดวยสนามแมเหล็ก ตัวตรวจจับอุณหภูมิ  ตรวจจับแรงดัน ตรวจจับแรง

กด อุปกรณตรวจจับตําแหนง  แบบใชแสง ใชคาความเหนี่ยวนํา ใชคาความ

เก็บประจุ อุปกรณตรวจจับระยะทาง การเชื่อมตอไมโครโปรเซสเซอรกับ

อุปกรณแสดงผล การเชื่อมตอกับอุปกรณขับเคลื่อน การเขียนโปรแกรมควบคุม 

การอานคาปริมาณ  การเก็บรวบรวมขอมูล  และการควบคุมการทํางานของ

กระบวนการแบบอัตโนมัติ การออกแบบวงจรเชื่อมตอ 

  

030523312 การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 (Computer Control of Machine and Process)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  การใชงานคอมพิวเตอรในงานควบคุมกระบวนการ  การเชื่อมตอ

คอมพิวเตอรกับอุปกรณอินพุตเอาตพุตของกระบวนการ  การประมวลสัญญาณ  

อินพุตเอาตพุต  การจําลองกระบวนการ  การควบคุมแบบไมมีการปอนกลับ

และการควบคุมแบบปอนกลับโดยใชวิธีการทางดิจิทัล  การควบคุมงานแบบ

ลําดับ  การติดตอสื่อสารระหวางชุดควบคุม 

  

  

030523313 การโปรแกรมเครือขาย 3(2-2-5) 

 (Network Programming)  

 วิชาบังคับกอน  :    030523300  การโปรแกรมคอมพิวเตอร  

       030523112  เครือขายคอมพิวเตอร  

  การสื่อสารขอมูลผานเครือขาย ทีซีพี/ไอพี การทํางานกับซ็อกเก็ตแบบ

คอนเน็คชันโอเรียนเต็ด การทํางานกับซ็อกเก็ตแบบคอนเน็คชันเลส การจัดการ

ขอมูลเพ่ือสั่งผานเครือขาย การใชงานอะซิงโครนัสซ็อกเก็ต การเขียนโปรแกรม

แบบมัลติเธรด การเขียนโปรแกรมบนชั้นของแอพพลิเคชัน 
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030523314 การออกแบบวงจรดิจทิัล 3(2-2-5) 

 (Digital Circuit Design)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  หลักการและทฤษฎีเบ้ืองตนของระบบดิจิทัล ระบบตัวเลขและรหัส

พีชคณิตบูลีนและสวิทชิ่งฟงกชัน อุปกรณสวิทชิ่ง วงจรตรรก การลดทอนบูลีน

ฟงกชันใหนอยที่สุด แผนผังคานอร  ตารางความจริง เกท การออกแบบวงจร

คอมไบเนชันดวยวงจรตรรก การออกแบบวงจรซีเควนเชียล วงจรฟลิปฟลอป    

รีจิสเตอร วงจรนับ วงจรเขารหัส วงจรถอดรหัสหนวยความจํา พ้ืนฐานการ

ออกแบบวงจรดิจิทัลดวยเอฟพีจีเอ และซีพีแอลด ี
   

030523315 การโปรแกรมเว็บและฐานขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 

 (Web Programming and Web Database)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523300  การโปรแกรมคอมพิวเตอร  

  การโปรแกรมเว็บแบบฝงเซิรฟเวอรดวยภาษายุคปจจุบัน การสรางเว็บ

แบบ ไดนามิค  การโตตอบกับแบบฟอรม การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

การจัดการเซสชัน รูปแบบการเขาถึงฐานขอมูลผานเว็บ การเชื่อมตอระบบจัดการ

ฐานขอมูล การนําเขาขอมูลผานทางเว็บ การแสดงผลแบบไดนามิค การตรวจสอบ

สิทธิและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การประมวลผลผานทางเว็บ การ

ประยุกตใชฐานขอมูลบนเว็บกับธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส 
  

030523340 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 (Industrial Control Technology)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  การปรับแตงสภาพสัญญาณและการตอเชื่ อมสัญญาณสําหรับ

วงจรขยายสัญญาณเคร่ืองมือวัด วงจรปรับคาความชันและตําแหนงศูนย วงจร

เปลี่ยนแรงดันใหเปนกระแส วงจรเปลี่ยนกระแสใหเปนแรงดัน วงจรเปลี่ยน

แรงดันใหเปนความถี่ วงจรเปลี่ยนความถี่ใหเปนแรงดัน วงจรแยกสัญญาณ 

กราวนดิ้ง  ตัวควบคุมแบบอนาล็อกในรูปแบบของตัวควบคุมแบบเปดปด ตัว

ควบคุมแบบพี แบบพีไอ และแบบพีไอดี วงจรเชื่อมตอกับตัวจายกําลัง 

   

030523341 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ 3(2-2-5) 

 (Process Control Technology)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523340  เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
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  ลักษณะของการควบคุมกระบวนการไหล ระดับ ความดัน และ

อุณหภูมิ  ชนิดของวาลว  การใชเทคนิคควบคุมแบบพีไอดีเพื่อการควบคุม

กระบวนการปอนกลับอยางงาย แบบปอนกลับซอนวงและแบบปอนลวงหนา  

วิธีการปรับคาพีไอดี การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมกระบวนการโดยการ

ปรับแตงคาพีไอด ี

  

030523342 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 (Industrial Measurement and Instrumentation)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  การวัดคาทางกลดวยอุปกรณทางกลและทางไฟฟา ระยะขจัด 

ความเครียด ความเร็ว อุณหภูมิ ความดัน ระดับ อัตราการไหล และคาความ

เปนกรดดาง  การใชอุปกรณตรวจจับระยะใกล  เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร

และการประยุกต ใช งาน  ปฏิบัติ งานเกี่ ยวกับการวัดและเครื่องมือวัด

อุตสาหกรรม 

   

030523343 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 (Programmable Logic Control for Industry)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  โครงสราง สวนประกอบและคุณสมบัติของโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรล  วิธีการติดตั้ง  การตอสัญญาณอินพุตและเอาตพุตกับโปรแกรมเม

เบิลลอจิกคอนโทรลเลอร คําสั่งที่ใชในการโปรแกรม การเขียนและการอาน

โปรแกรม วิธีการโปรแกรม การควบคุมดวยคําสั่งพื้นฐานและคําสั่งพิเศษ การ

ออกแบบโปรแกรมและการแกปญหา ปฏิบัติการทดลองคําสั่งพื้นฐานและคําสั่ง

พิเศษของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร การออกแบบและการโปรแกรม

การควบคุมอุปกรณตามเงื่อนไข และออกแบบโปรแกรม เพื่อประยุกตใชในการ

ควบคุมเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 

  

030523344 การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 (Industrial Instrument Calibration)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523342  การวัดและเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม   

  มาตรวิทยาเบ้ืองตน มาตรวิทยาตางๆ มาตรวิทยาทางไฟฟา อุณหภูม ิ

ความชื้น  มาตรวิทยาเชิงกล  การปรับเทียบ   มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO/IEC 

17025 
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030523345 การตรวจสอบกระบวนการดวยระบบสกาดา 3(2-2-5) 

 (Process Monitoring Using SCADA System)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523343 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพ่ืองานอุตสาหกรรม 

  หลักการและองคประกอบของระบบสกาดา  สวนประกอบของสถานี

ควบคุมหลักและสถานียอย  การเชื่อมตอระหวางสถานีควบคุมหลักกับสถานี

ยอย  ชนิดของขายการเชื่อมตอ  ระบบการสื่อสารที่ใชในระบบสกาดา  ฟงกชัน

การทํางานของระบบสกาดาในรูปแบบของการจัดเก็บขอมูลปจจุบัน การบันทึก

ประวัติขอมูล แนวโนมกระบวนการ การปรับแตงและควบคุมจุดการทํางาน 

การปรับแตงระบบสกาดาดวยโปรแกรมแบบกราฟฟก 

   

   

030523370 เทคโนโลยีโทรศัพท 3(2-2-5) 

 (Telephone Technology)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523100 การสื่อสารขอมูล 1  

  ระบบโทรศัพทขั้นพ้ืนฐาน เคเบิ้ลโทรศัพท ระบบสวิทชิ่งของโทรศัพท  

เทคนิคการวางโครงขายการสื่อสารโทรศัพท  เทคโนโลยีการสื่อสารระบบรังผึ้ง  

ระบบโทรศัพทที่ทันสมัย 

   

   

030523371 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล 3(2-2-5) 

 (Digital Communications System)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523303 เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือ เรียนรวมกัน 

  รูปแบบการสื่อสารแบบสัญญาณดิจิทัล การมอดูเลตและดีมอดูเลตใน

รูปแบบสัญญาณดิจิทัล  ในเร่ืองรูปแบบสัญญาณ วิธีการเขารหัส  และการ

ควบคุมการเขารหัส  

   

   

030523372 เครื่องควบคุมระบบโทรทัศนและวีดิโอ 3(2-2-5) 

 (Television and Video Control System)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  หลักการทํางานของอุปกรณควบคุมสัญญาณวีดิทัศนในหองควบคุม ตัว

ควบคุมกลอง สวิทซชิ่ง  เครื่องตรวจสอบสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง ตัว
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ควบคุมสัญญาณเสียงและมิกซเสียง  อุปกรณแทรกตัวอักษรและภาพเอ็ฟเฟค

พิเศษ  ตัวบันทึกสัญญาณโทรทัศน 

  

  

  

  

  

030523373 เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม 3(2-2-5) 

 (Modern Communications Technology)  

 วิชาบังคับกอน  :  030523371 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล  

  หลักการ เทคนิค และวิธีการของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม ที่ใชอยูตาม

สภาพการณในปจจุบัน ทั้งในระบบอนาลอกและดิจิทัล การประยุกตใชเครื่องมือ

และอุปกรณในระบบสื่อสาร เคร่ืองวิเคราะหคลื่นสัญญาณ เครื่องแสดงผล

สัญญาณไฟฟาดวยภาพ เคร่ืองนับความถี่ เคร่ืองมือวัดปริมาณความเขมของ

สนามแมเหล็กไฟฟา เครื่องมือวัดและทดสอบสัญญาณวิทย ุ  

   

   

030523374 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 (Selected Topics in Communications Technology)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  หัวขอที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการดานการสื่อสารซึ่งเปนหัวขอที่อยูใน

ความสนใจของภาคอุตสาหกรรมในชวงเวลานั้น 

   

   

030713103 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 (Quality Control)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  การจัดการการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความ

เชื่อถือไดทางวิศวกรรมสําหรับการควบคุมคุณภาพ 

   

   

030713104 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Engineering Economy)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  
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  วิธีการเปรียบเทียบโครงการ  คาเสื่อมราคา  การประเมินคาการ

ทดแทนทรัพยสิน  ความเสี่ยงและความไมแนนอน การประมาณภาษีเงินได 

   

   

030713105 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 (Safety Engineering)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  การปองกันการสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะหและการควบคุมภัย 

และอันตรายจากสถานที่ทํางาน สวนประกอบของมนุษย เทคนิคระบบความ

ปลอดภัย หลักการบริหารความปลอดภัยและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภยั 

   

   

030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 (Production Planning and Control)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต การพยากรณอุปสงค การ

บริหารพัสดุคงคลัง  การวางแผนการผลิตในระดับ การวิเคราะหตนทุนและผล

กําไรเพ่ือการตัดสินใจ การจัดลําดับงานและตารางผลิตใหกับเครื่องจักร การ

ควบคุมการผลิต 

   

   

030933151 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 (English for Communication Skills)   

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  ทบทวนไวยากรณและโครงสรางทางภาษาที่ใชในการเขียนเรียงความ 

การเขียนรายงาน  โดยการใชภาษาและโครงสรางประโยคที่เหมาะสม เพื่อ

นําไปสูการสื่อสารที่ดีในการทํางาน  ฝกฝนการอานเพ่ือความเขาใจในบทความ

ทางวิชาการ    สอดแทรกการอานเนื้อหาที่สอนทางจริยศาสตร ศีลธรรม

คุณธรรมและวัฒนธรรมในระดับสากลที่สามารถนําไปใชกับตัวเองและ

ชีวิตประจําวันได  แบบฝกการใชเหตุผลแบบปุจฉา วิสัชนาเกี่ยวกับสังคมและ

คุณคาทางศิลปะทั้งแบบของไทยและประชาคมนานาชาติ การสนทนาโดย

อภิปรายกลุมและการใชประลองภาษา ฝกการพูดและการฟง 
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030933152 การเขียนรายงานและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 (Communicative English and Report Writing)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนรายงานทางเทคนิค การเขียน

อธิบายขั้นตอนและกระบวนการ การเขียนบันทึกขอความตาง ๆ การจดบันทึก

ขอความทางโทรศัพท การเขียนประวัติสวนตัว จดหมายสมัครงาน และ

จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ ทักษะการอานจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 

และการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 

   

   

030953103 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Entrepreneurship)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี   

  โอกาสการทําธุรกิจ    การเลือกประกอบธุรกิจ   ความรอบรูในการทํา

ธุรกิจ กลยุทธเพ่ือการอยูรอดในการประกอบธุรกิจในสถานการณปจจุบัน 

   

   

030953106 ความคิดสรางสรรคสูการสรางนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (Creative Thinking for Innovation)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  ความคิดสรางสรรค การพัฒนาความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ 

เทคนิคการพัฒนาความคิดสรางสรรคการสรางนวัตกรรมทางสังคม แหลงขอมูล

การเรียนรูทั่วไปและจรรยาบรรณในการใชขอมูล การประยุกตใชความคิด

สรางสรรคสูการสรางนวัตกรรมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

   

   

030943111 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 

 (Differential Equations)  

 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี  

  สมการเชิงอนุพันธอันดับหน่ึง   สมการแบบแยกตัวแปรได   สมการ

เอกพันธ สมการที่ลดรูปเปนสมการเอกพันธได สมการแมนตรง ตัวประกอบ

เพื่ออินทิเกรต สมการเชิงเสน การประยุกตของสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง 

ตัวดําเนินการเชิงอนุพันธ สมการเชิงเสนอันดับ n แบบทั่วไป สมการเชิงอนุพันธ

สามัญเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงที่ การหาคําตอบประกอบ การหา
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คําตอบเฉพาะโดยวิธีตัวดําเนินการผกผัน การหาคําตอบเฉพาะโดยวิธีเทียบ

สัมประสิทธิ์ การหาคําตอบเฉพาะโดยวิธีแปรตัวพารามิเตอร การแปลงลาปลาซ 

การแปลงผกผันลาปลาซ ทฤษฎีผลการประสาน และการแกปญหาทางไฟฟา

หรือเครื่องกลโดยใชการแปลง    

  

  

030943112 เมตริกซและการวิเคราะหเวกเตอร 3(3-0-6) 

 (Matrices and Vector Analysis)  

 วิชาบังคับกอน  :  030943111  สมการเชิงอนุพันธ  

  เมตริกซ ดีเทอรมิแนนท และระบบสมการเชิงเสน เวกเตอรทาง

พีชคณิต การคูณแบบ dot และ cross การหาอนุพันธของเวกเตอร อินทิกรัล

เชิงเสน และอินทิกรัลเชิงพ้ืนผิว ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทไดเวอรเจน 

ทฤษฎีบทสโตกส 
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3.2  ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ

ที ่

ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

สําเร็จการศึกษาจาก ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สปัดาห) 

สถาบัน ป ที่มีอยูแลว 
ที่จะมีในหลักสูตร 

ปรับปรงุ 

1. นายพูนศักดิ ์  เอื้อดุลเดชา 

3100101040389 

ค.อ.บ.  

(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

 

ค.อ.ม.  

(บริหารอาชีวศึกษา) 

 

 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, ประเทศไทย 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, ประเทศไทย 

2523 

 

 

2533 

 

 

 

รอง

ศาสตราจารย 

งานวิจัย 

-  การสังเคราะหสายอากาศดวยคอมพิวเตอร, 

   2542 

งานแตงตํารา 

-  คลื่นแมเหล็กไฟฟา, 2542 

-  สายอากาศ (ANTENNAS), 2544 

-  วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา, 2534 

-  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส, 2535 

เอกสารประกอบการสอน 

-  การสื่อสารไมโครเวฟ, 2543 

-  ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 1, 2534 

15 6 

2. นายณรงค บัณฑิตย 

3120600180488 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 

ค.อ.ม.  

(บริหารอาชีวะและ 

เทคนิคศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

2526 

 

 

2540 

 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

งานวิจัย 

-  เครื่องผสมของเหลวแบบสัดสวนกึ่งอัตโนมัติ, 

2549 

-  เคร่ืองมือสอบเทียบความดัน, 2549 

15 9 

         

P-O-K
Highlight

P-O-K
Highlight
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ลําดับ 

ที ่

ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

สําเร็จการศึกษาจาก ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สปัดาห) 

สถาบัน ป ที่มีอยูแลว 
ที่จะมีในหลักสูตร 

ปรับปรงุ 

3. นายมนตร ี เข็มราช 

3101300448834 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

2524 

 

 

2535 

 

 

อาจารย งานวิจัย 

-  การพัฒนาสื่อเรื่องการวิเคราะหสัญญาณ

ดิจิตอลดวยตัววิเคราะหสเปคตรัมเสมือนผาน

ระบบเครือขาย LAN, 2542 

12 3 

4. นายสมเด็จ นอยสวย 

3120101941831 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

2526 

 

 

2537 

 

 

อาจารย งานสอน 

-  Data Communications I 

-  Digital Communications Systems 

15 9 

5. นายชาญชยั  กุศลจิตกรณ 

3120101255784 

อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา 

อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

2525 ผูชวย

ศาสตราจารย 

งานวิจัย 

-  การตรวจจับฮารมอนิกในเครื่องจักรกล

ไฟฟาดวยการออกแบบขอมูลสําหรับการ

วินิจฉัย, 2549 

12 3 

P-O-K
Highlight

P-O-K
Highlight

P-O-K
Highlight
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-  การวิ เคราะห สัญ ญาณ ดิ จิตอลดวยตัว

วิเคราะหสเปคตรัมเสมือนผานระบบเครือขาย 

LAN, 2550 

-  การทํานายการซอมบํารุงเค ร่ืองจักรกล

ไฟฟาโดยใชระบบการตัดสินใจฟซซี,่ 2550 

 

 

 3.2.1  อาจารยประจํา 
 

ลําดับ

ที ่ ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
สําเร็จการศึกษาจาก ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สปัดาห) 

สถาบัน ป ที่มีอยูแลว 
ท่ีจะมีในหลักสูตร 

ปรับปรงุ 

1. นายอุดม  จีนประดับ 

 

ค.อ.บ.   

(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

 

MS.AVIONIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

ประเทศไทย 

ECOLE NATIONALE 

SUPERIORE DE 

L’AERONAUTIQUE ET DE 

L’ESPACE , 

ประเทศฝรั่งเศส 

 

 

2537 

 

 

2528 

 

รอง

ศาสตราจารย 

งานวิจัย 

-  การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา การออกแบบและพัฒนา

ระบบขอมูลและระบบการประมวลผลขอมูล 

สําหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของ

ประเทศ, 2550 

-  การประมาณการคาใชจายในการพัฒนา

ซอฟตแวรประยุกต เชิ ง โครงข าย โดยวิธี

แบบจําลองสมการโครงสราง, 2551 

งานแตงตํารา 

-  ทฤษฎีและตัวอยางโจทย การสื่อสารดวย

12 3 
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อิเล็กทรอนิกส, 2541 

-  ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51, 2541 

-  ทฤษฎีและตัวอยางโจทยโครงสรางขอมูล, 2544 

-  การทดลองไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51, 2545 

- การบริหารจัดการยุทธศาสตรการปรับ

โครงสรางอุตสาหกรรม, 2549 

-  กลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร

และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส, 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

ลําดับ 

ที ่
ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

สําเร็จการศึกษาจาก ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สปัดาห) 

สถาบัน ป ที่มีอยูแลว 
ท่ีจะมีในหลักสูตร 

ปรับปรงุ 

2. นายสืบศักดิ ์ พันธุไพโรจน 

 

ค.อ.บ.  

(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

 

ค.อ.ม.  

(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

ประเทศไทย 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

 

 

2523 

 

 

2535 

 

 

 

 

รอง

ศาสตราจารย 

งานวิจัย 

-  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 

-  เทคนิคการปรับขอบเขตสัญญาณอางอิง

12 6 
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สําหรับ DM-PWM อินเวอรเตอรเพื่อขับนํา

โหลดประสิทธิภาพสูง, 2548 

งานแตงตํารา 

-  ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส อนุกรม 1, 2532 

-  ระบบไมโครเวฟ 1, 2532 

-  การสื่อสารดาวเทียม, 2548 

3. นายสมานมิตร อยูสุขสวัสดิ์ 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

2521 

 

 

2529 

 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

งานวิจัย 

-  เคร่ืองกําจัดฝุน, 2541 

-  เคร่ืองจําหนายน้ําแข็งอัตโนมัติ, 2544 

-  เครื่องผสมของเหลวแบบสัดสวนก่ึงอัตโนมัติ,  

   2546 

-  เคร่ืองมือสอบเทียบความดัน, 2548 

 

15 12 

         

         

         

ลําดับ 

ที ่
ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

สําเร็จการศึกษาจาก ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สปัดาห) 

สถาบัน ป ที่มีอยูแลว 
ท่ีจะมีในหลักสูตร 

ปรับปรงุ 

4. นางศิริพร  เฮงเกียรติศักดิ ์

 

อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา 

อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

2525 อาจารย งานวิจัย 

-  เครื่องตรวจจับสัญญาณสเตเตอรฟอสต

สําหรับมอเตอรเหนี่ยวนํา 3 เฟส, 2547 

-  การศึกษาสัญญาณแรงดันและกระแสเพลา

15 9 
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ในเคร่ืองจักรกลไฟฟา, 2548 

-  การพัฒ นาเครื่อ งมือสํ าห รับตรวจจับ

สัญญาณสเตเตอรฟอลตในเครื่องจักรกลไฟฟา

เหนี่ยวนํา, 2548 

5. นายประกาศิต  

ตันติอลงการ 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 

ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 

 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

M.Sc. (Communication 

Engineering) 

สถาบนัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

ประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช, 

ประเทศไทย 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

สถาบันเทคโนโลย ี

ราชมงคล, ประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

ประเทศไทย 

2527 

 

 

2534 

 

2536 

 

 

2546 

 

2550 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

งานวิจัย 

-  การศึกษารูปแบบของสตับในสายอากาศ

รองสี่เหลี่ยมที่ปอนดวยทอน้ําคลื่นระนาบรวม, 

2551  

-  คอ มพิ ว เต อรช วยสอ นวิช าวงจรข าย

ระบบสื่อสาร, 2551 

- Study of Various Shapes of the Coupling 

Slots in CPW-Fed Slot Antennas, 2551 

-  สายอากาศรองสี่เหลี่ยมที่ปอนดวยสายนํา

สัญญาณระนาบรวมแบบสองความถี่โดยใช

รองคูแบบตัวยู, 2550 

-  Stacked fractal patch antennas using 

NP generator model, 2552 

15 9 

         

         

         

ลําดับ 

ที ่
ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

สําเร็จการศึกษาจาก ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สปัดาห) 

สถาบัน ป ที่มีอยูแลว 
ท่ีจะมีในหลักสูตร 

ปรับปรงุ 



 

 

47 
มคอ.2 

 นายประกาศิต  

ตันติอลงการ (ตอ) 

 

  

 - Dual-Band CPW-fed Slot Antennas 

Using Coupling Slots, 2553 

-  ระบบสารสนเทศงานวินัยนักศึกษา, 2553 

-  ปายสัญญาณจราจรใชพลังงานแสงอาทิตย, 2553 

-  สายอากาศรองสี่เหลี่ยมท่ีปอนดวยสายนํา

สัญญาณระนาบรวมแบบสองความถีโ่ดยใช

รองคูแบบตัวแอล, 2553 

-  ระบบเปดประตูและถายภาพดวย RFID, 2553 

 

 

6. นายโอภาส ศิริครรชิตถาวร 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

ประเทศไทย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

ประเทศไทย 

 

 

2536 

 

 

2540 

 

 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

งานวิจัย 

-  การสรางชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสตรง

และวงจรอิ เล็กทรอนิกสกํ าลั งผานระบบ

อินเตอรเน็ต, 2550 

-  การออกแบบและสรางชุดฝกออกแบบวงจร

ดิจิตอลโดยใช CPLD, 2551 

-  การศึกษาผลกระทบของคลื่นไมโครเวฟ

ความถี่ 2.4 GHz ที่มีตอน้ํายางพารา, 2551 

-  การออกแบบและสรางชุดฝกการสื่อสาร

ขอมูลและควบคุมไมโครคอนโทรลเลอรผาน

ระบบแลน, 2552 

12 6 

         

         

         



 

 

48 
มคอ.2 

         

         

ลําดับ 

ที ่
ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

สําเร็จการศึกษาจาก ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สปัดาห) 

สถาบัน ป ที่มีอยูแลว 
ท่ีจะมีในหลักสูตร 

ปรับปรงุ 

 นายโอภาส ศิริครรชิตถาวร 

(ตอ) 

 

  

 งานแตงตํารา 

-  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1, 2548  

-  เปดโลก 32 บติ กับ STM32-Discovery, 2553 

-  เรียนรูและพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร 

ARM7 ดวยภาษาซี, 2548 

-  เรียนรูระบบควบคุมอยางงายดวยโปรแกรม

ภาษา C กับ Arduino และบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอร POP-168, 2551 

-  เรียนรูและพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร 

ARM7 LPC2148 ดวยภาษาซี, 2549 

-  ปฏิบัติการ ARM7 LPC2148 ดวยภาษาซี, 2553 

 

 

7. นายชาญวิทย  ตั้งสิริวรกุล 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

ประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุรี, ประเทศไทย 

 

 

2541 

 

 

2545 

 

 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

งานวิจัย 

-  โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝงตัว

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนผลิตเชิง

นิเวศนและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน, 2554 

-  โครงการพัฒนาตนแบบอุตสาหกรรมการ

ผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส (E-Manufacturing) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน, 2554 

-  โค รงการบ ริห ารแผนแม บ ทการเพิ่ ม

12 6 



 

 

49 
มคอ.2 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ผ ลิ ต ภ า พ ข อ ง

ภาคอุตสาหกรรม, 2554 

-  โครงการจัดทําและติดตามประเมินผล

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรม, 2554 
         

         

ลําดับ 

ที ่
ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

สําเร็จการศึกษาจาก ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สปัดาห) 

สถาบัน ป ที่มีอยูแลว 
ท่ีจะมีในหลักสูตร 

ปรับปรงุ 

8. นายศิริวัฒน หงษทอง 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

 

 

 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

 

 

2523 

 

 

2533 

 

 

 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

งานวิจัย 

-  ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสตรงผานระบบ

อินเตอรเน็ต, 2550 

-  การออกแบบและสรางชุดสื่อการสอนการสง

สัญญาณภาพและเสียงผานเสนใยแกวนําแสง, 

2548 

งานแตงตํารา 

-  วงจรรวม เลม 1, 2551 

-  วงจรรวม เลม 2, 2552 

15 9 

9. นายสุพจน  จันทรวิพัฒน 

 

ค.อ.บ.  

(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

ประเทศไทย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2537 

 

 

2541 

 

อาจารย งานวิจัย 

-  การประเมิ นประสิ ท ธิภ าพ โปรแกรม

ประยุกต SVM บนระบบ Multi-core, 2552 

-  ชุดปฏิบัติการทดลองแบบออนไลนสําหรับ

การศึกษาทางไกลแบบมีปฏิสัมพันธระหวาง

12 9 



 

 

50 
มคอ.2 

 

Ph.d (Computer 

Science) 

 

 

 

 

ประเทศไทย 

Institut National 

Polytechnique de 

Grenoble, France 

 

2551 

 

 

 

 

 

ต น ท า งแ ล ะ ป ล า ย ท า งผ า น เค รื อ ข า ย

อินเตอรเน็ต, 2552 

-  โครงการพัฒนาตนแบบอุตสาหกรรมการ

ผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส (E-Manufacturing) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน, 2554 

-  โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝงตัว

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนผลิตเชิง

นิเวศนและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน, 2554 

         
         

ลําดับ 

ที ่
ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

สําเร็จการศึกษาจาก ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สปัดาห) 

สถาบัน ป ที่มีอยูแลว 
ท่ีจะมีในหลักสูตร 

ปรับปรงุ 

10. นายณัฐพล  ประยงคพันธุ 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 

M.Eng. (Signal and 

Communication) 

M.Sc. (Signal, Image, 

Acoustique and 

optimization) 

Ph.d 

(Telecommunication) 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

ประเทศไทย 

ENST-Bretagne, France 

 

ENSEEIHT, France 

 

 

University Joseph Fourier, 

France 

2543 

 

 

2546 

 

2547 

 

 

2552 

อาจารย งานวิจัย 

-  วิเคราะหผลกระทบของสหสัมพันธระหวาง

สัญญาณและปริมาณการสงขอมูลผานทาง

ชองทางสื่อสารสําหรับระบบสื่อสารไรสาย 

2x2 MIMO เมื่อขั้วของสายอากาศที่ตัวรับมี

การปรับเปลี่ยน, 2553 

12 6 



 

 

51 
มคอ.2 

11. นายชูพันธุ รัตนโภคา 

 

วศ.บ.  

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

M.Sc.  (Advanced 

Studied in Computer 

Science) 

Ph.d (Computer 

Science) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

ประเทศไทย 

Strasbourg University, 

France 

 

Strasbourg University, 

France 

2543 

 

2547 

 

 

2551 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

งานวิจัย 

-  การพัฒ นาระบบเพี ยรทู เพี ย รแบบไร

โครงสรางที่มีความรูเกี่ยวกับตําแหนง, 2553 

-  ระบบแฟมขอมูลแบบกระจายบนเครือขาย

เพียรทูเพียร, 2553 

-  ระบบการประมวลผลภาพ 3 มิติแบบ

กระจายบนกริด, 2553 

9 3 

12. นายสามัญ คําภาแกว 

 

Dimplom-Ingenieur 

(Control Engineering) 

University Karlsruhe, 

Germany 

2545 อาจารย งานสอน 

-  Control Systems 

-  Digital Control Systems 

9 3 

         

         

         

         

ลําดับ 

ที ่
ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

สําเร็จการศึกษาจาก ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สปัดาห) 

สถาบัน ป ที่มีอยูแลว 
ท่ีจะมีในหลักสูตร 

ปรับปรงุ 

13. นายสมชาย  สาลีขาว 

 

อส.บ.  

(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 

 

M.Sc. (Communication 

Engineering) 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

ประเทศไทย 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

ประเทศไทย 

2544 

 

 

2550 

 

 

อาจารย งานวิจัย 

-  เครื่องทดสอบมิเตอรรถแท็กซี่ตนแบบ, 2545 

-  การพัฒนาชุดประลองการสื่อสารผานระบบ

อินเตอรเน็ต, 2547 

- Monopole Antenna with Modified 

Minkow ski fractal Geometry, 2553 

15 12 



 

 

52 
มคอ.2 

 

 

 

 

-  สื่อการสอนวิชา 355331 ผานสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส (E-Learning), 2553 

14. นายดํารงเกียรต ิแซลิ้ม 

 

อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา

อุตสาหกรรม) 

 

วท.ม.  

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ, 

ประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุรี, ประเทศไทย 

2540 

 

 

2544 

 

อาจารย งานสอน 

-  Computer Programming 

-  Data Structure and Algorithms Design 

15 12 

15. น.ส.นพพร สุทธิวงศ 

 

อส.บ.  

(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 

 

M.Sc. (Sensor Systems 

Technology) 

Dr. rer. nat (Physics/  

Electrical Engineering) 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

Karlsruhe University of 

Applied Sciences, Germany 

University of Bremen, 

Germany 

2542 

 

 

2547 

 

2553 

 

อาจารย งานสอน 

-  Industrial Control Technology 

-  Programmable Logic Controller 

-  Process & Control Technology 

15 9 

         

         

         

         

ลําดับ 

ที ่
ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

สําเร็จการศึกษาจาก ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

(การคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สปัดาห) 

สถาบัน ป ที่มีอยูแลว 
ท่ีจะมีในหลักสูตร 

ปรับปรงุ 

16. นายชายชาญ กุศลจิตกรณ 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

2548 

 

อาจารย งานสอน 

-  Web Programming and Web Database 

15 9 



 

 

53 
มคอ.2 

 

วท.ม.  

(วิศวกรรมระบบซอรฟแวร) 

 

 

 

ประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ,  

ประเทศไทย 

 

 

 

2553 

 

 

 

 

-  Computer Programming 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

 ไมม ี

 4.2  ชวงเวลา 

 ไมม ี

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

 ไมมี 

 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน 

 ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสาขา 

5.1  คําอธิบายโดยยอ  

   โครงงานพิเศษ 1  ศึกษาคนควาและสัมมนาหัวขอโครงงานที่สนใจ รวมถึงเขียนและเสนอ

โครงการ 

 โครงงานพิเศษ  2  นักศึกษาตองทําโครงงานเปนรายกลุมหรือรายบุคคล ซึ่งเนนการศึกษา

คนควา ออกแบบและสราง นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาของโครงงานเปนระยะ นักศึกษาตอง

แสดงความคิดริเร่ิมและเปนผูดําเนิน การแกปญหาตาง ๆ เองเปนสวนใหญ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  

           นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใชเคร่ืองมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร  และความรูดานระบบ

อัตโนมัติ ดานการสื่อสารโทรคมนาคม โครงขายคอมพิวเตอร ไปประยุกตใชในการทําโครงงานทางดาน

อิเล็กทรอนิกส  รวมถึงการพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพและการนําเสนอโครงงาน 

 5.3  ชวงเวลา 

 โครงงานพิเศษ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2 

 โครงงานพิเศษ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2 

 5.4  จํานวนหนวยกิต 

 โครงงานพิเศษ 1 จํานวน 1 หนวยกิต 

 โครงงานพิเศษ 2 จํานวน 3 หนวยกิต 

 5.5  การเตรียมการ  

 มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

โครงงานและแนวทางการแกไขปญหาระหวางการทําโครงงาน 

 5.6  กระบวนการประเมินผล  

 ภาควิชาประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษา โดย

อาจารยท่ีปรึกษา       และประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา 

รวมถึงการจัดสอบและในการนําเสนอโครงงานจะมีอาจารยเขาสอบไมต่ํากวา 3 คน 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

- มีคุณ ธรรม จ ริยธรรม มี สัมมาคารวะ รู จัก

กาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ

ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคมและปฏิบัติตน

ภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต 

เสยีสละ  

- การสอดแทรกในวิชาเรียนที่ เกี่ยวของกับ

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

-  มีการสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียน

ตรงตอเวลา 

 

-  มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ  สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยาง

เหมาะสม เพื่อการประกอบวิชาชีพของตนและ

การศึกษาตอในระดับสูงขึ้น รวมถึงการบริการ

วิชาการแกชุมชน  

-  การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  

- การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการ

ทดลองในห องป ฏิ บัติการ และ/หรือ นอก

สถานที ่

-  จัดโครงการบริการวิชาการ 

-  มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถพัฒนา   

องคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงมี

การแลกเปลี่ยนความรูทางดานเทคโนโลยีกับ

สถาบันหรือ หนวยงานภายนอก 

- การมอบหมายงานที่มีลักษณะใหมีการคนควา

เพ่ือจะสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 

-  จัดโครงการความรวมมือทางวิชาการ 

-  มีความมุงม่ัน คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาได

อยางเหมาะสม 

-  การมอบหมายงานท่ีเปนโครงงาน เปนระบบ

ครบวงจร  

-  สรางแรงจูงใจเพ่ือเปนแรงเสริมใหผูเรียนได

แสดงออก 

- มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะในดานการทํางานเปน

หมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยาง

เหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 

-  การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีการ

มอบหมายงานเปนกลุมของแตละกิจกรรม  

-  จัดโครงการศึกษาดูงาน 

-  จัดโครงการสานสัมพันธนักศึกษา 
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- มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใช

ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ และศัพททาง

เทคนิค   ในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางด ี 

-  การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอใน

ลักษณะ    การบรรยายประกอบสื่อในชั้นเรียน 

และมีการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  จัดโครงการเสริมสรางภาษา 

 

 

 

 

 

 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เขาใจในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และ ซื่อสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ ขององคกรและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ

ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้ง

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางอุตสาหกรรม 

วิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ

วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพอุตสาหกรรม วิศวกรรมในสาขา

ที่เกี่ยวของ 

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา

ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการ

ทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไม

กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตอง

สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
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(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

2.2  ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม

พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานอุตสาหกรรมศาสตรที่

เกี่ยวของและการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน

เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางอุตสาหกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เคร่ืองมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงาน

จริงได 

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทาง

ปฏิบัติดวยการทดลองในหองปฏิบัติการ ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ

ของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ

ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ืองตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ 

(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

(4) ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 

(5) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ 

(6) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรยีน 

2.3  ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ด ี
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(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม 

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอด

ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ 

(2) การอภิปรายกลุม 

(3) กําหนดกรณีศึกษาที่ใหนักศึกษาจัดทํารายงานกลุม 

(4) กําหนดงานที่ไดรับมอบหมายใหนักศึกษา 

(5) การทดลองในหองปฏิบัติการเพ่ือใหเกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎี 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา นี้สามารถทําไดโดยการออก

ขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกต

ความรูท่ีเรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบท่ีเปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบท่ีใหมา 

ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตางๆ และมีการประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของ

นักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณ เปนตน 

2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมา

สื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(2) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว

และสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

รวมท้ังใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณ

ตางๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้ งของตนเอง และ

สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงาน

บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผู

ตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง

ประสานงานกับผู อ่ืน ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมี

ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี

(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 

(5) มีภาวะผูนํา 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน

ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 

2.5  ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางด ี

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกต ตอการแกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีทันสมัยไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(1) การสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้

อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพ

ของวิธีแกปญหา 

(2) นําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้น

เรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง 

และสถานการณเสมอืนจริง  

(4) นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในหลากหลายสถานการณ 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 

(2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตในการแกปญหาโจทยการคํานวณ 

(3) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เก่ียวของ 

(4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเคร่ืองมือ

ตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และ ซื่อสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ

องคกรและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง

เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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2. ดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ

เศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเคร่ืองมือที่

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

3. ดานทักษะทางปญญา 

(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ด ี

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) จินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่ อสารกั บกลุ มคน ท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคม

ไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(2) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วิชาชีพอยางตอเน่ือง 

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน

กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอ

สังคม 

 



มคอ.2 60

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางด ี

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ

แกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขยีน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

 (5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา    

วิศวกรรมที่เกี่ยวของได  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

030523100 การสื่อสารขอมลู 1 

(Data Communications I) 

3(3-0-6)                          

030523101 วงจรรวม 

(Integrated Circuits) 

3(3-0-6)                          

030523102 ระบบควบคุม 

(Control System) 

3(3-0-6)                          

030523200 โครงงานพิเศษ 1 

(Special Project I) 

1(0-2-1)                          

030523201 โครงงานพิเศษ 2 

(Special Project II) 

3(0-6-3)                          

030523300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Computer Programming) 

3(2-2-5)                          

030523301 เทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส 

(Electronics Technology) 

3(2-2-5)                          

030523302 ไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5)                          



 

 

61 
มคอ.2 

(Microprocessors) 

 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

030523303 เทคโนโลยีการสือ่สาร 

(Communications Technology) 

3(2-2-5)                          

030523110 โครงสรางขอมูลและการวิเคราะห

อัลกอริทึม 

(Data Structure and Algorithm 

Analysis) 

3(3-0-6)                          

030523111 ความรูเบื้องตนทางปญญาประดิษฐ 

(Introduction to Artificial 

Intelligence) 

3(3-0-6)                          

030523112 เครือขายคอมพิวเตอร 

(Computer Network) 

3(3-0-6)                          

030523113 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 

(Digital Signals Processing) 

3(3-0-6)                          

030523114 ความปลอดภัยระบบเครือขาย 3(3-0-6)                          
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(Network Security) 

030523115 ปญหาพิเศษทางดานคอมพิวเตอร 

(Special Problems in Computer) 

3(3-0-6)                          

                            

 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

030523140 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 

(Power Electronics) 

3(3-0-6)                          

030523141 ระบบหุนยนตพื้นฐาน 

(Introduction to Robotics) 

3(3-0-6)                          

030523142 ระบบควบคุมดิจิทัล 

(Digital Control System) 

3(3-0-6)                          

030523170 ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

(Electromagnetic Wave Theory) 

3(3-0-6)                          

030523171 วงจรขายระบบสื่อสาร 

(Communications Network) 

3(3-0-6)                          

030523172 การสื่อสารระบบแสง 3(3-0-6)                          
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(Optical Communications) 

030523173 การสื่อสารดาวเทียม 

(Satellite Communications) 

3(3-0-6)                          

030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ 

(Microwave Communications) 

3(3-0-6)                          

030523175 การออกแบบสายอากาศ 

(Antenna Design) 

3(3-0-6)                          

030523176 วิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณ 

(Sound and Signals Engineering) 

3(3-0-6)                          

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

030523310 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ

(Object Oriented Programming) 

3(2-2-5)                          

030523311 ไมโครโปรเซสเซอรเพื่องาน

อุตสาหกรรม 

(Industrial Microprocessors) 

3(2-2-5)                          

030523312 การควบคุมเคร่ืองจักรและ

กระบวนการดวยคอมพิวเตอร 

3(2-2-5)                          
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(Machine and Process 

Computer Control) 

030523313 การโปรแกรมเครือขาย 

(Network Programming) 

3(2-2-5)                          

030523314 การออกแบบวงจรดิจิทัล 

(Digital Design) 

3(2-2-5)                          

030523315 การโปรแกรมเว็บและฐานขอมูลบนเว็บ 

(Web Programming and Web 

Database) 

3(2-2-5)                          

030523340 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Control Technology) 

3(2-2-5)                          

030523341 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ 

(Process Control Technology) 

3(2-2-5)                          

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

030523342 การวัดและเคร่ืองมือวัดอตุสาหกรรม 

(Industrial Measurement and 

Instrumentation) 

3(2-2-5)                          
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030523343 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพ่ือ

งานอุตสาหกรรม 

(Programmable Logic Control 

for Industry) 

3(2-2-5)                          

030523344 การปรับเทียบเคร่ืองมือวัดทาง

อตุสาหกรรม 

(Industrial Instrument Calibration) 

3(2-2-5)                          

030523345 การตรวจสอบกระบวนการดวย 

ระบบสกาดา 

(Process Monitoring Using 

SCADA System) 

3(2-2-5)                          

030523370 เทคโนโลยีโทรศัพท 

(Telephone Technology) 

3(2-2-5)                          

030523371 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล  

(Digital Communications 

System) 

3(2-2-5)                          

 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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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 

030523372 เครื่องควบคุมระบบโทรทัศนและวีดีโอ 

(Television and Video Control 

System) 

3(2-2-5)                          

030523373 เทคโนโลยีสือ่สารสมัยใหม 

(Modern Communications 

Technology) 

3(2-2-5)                          

030523374 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 

(Selected Topics in 

Communications Technology) 

3(2-2-5)                          
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตาม    ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา  

พระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

  การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

  การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

  มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

  การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการตรวจสอบ

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลที่ไดยอนกลับมาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

และหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

  1)  ภาวการณไดงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

  2)  การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

  3)  การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

  4)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขา

ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

  5)  การประเมินจากนักศึกษาเกาที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาท่ีเรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย 

  6)  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ ตอ

ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา

องคความรูของนักศึกษา 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  

 เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 
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หมวดท่ี 6   การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม  ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

 2)  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน การ

สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง

วิชาการทั้งในประเทศ หรือ ตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  1)  สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน การ

สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง

วิชาการทั้งในประเทศหรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

  2)  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

 1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและมี

คุณธรรม 

 2)   มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 3)   สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร 

 1)  มีหลักสูตร โครงสรางหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา 

 2)  มีการกําหนดแผนงาน การจัดทํางบประมาณ และดําเนินการตามองคประกอบของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 3)  มีการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดยสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1  การบริหารงบประมาณ 

  ภาควิชาไดรับการจัดสรรรายไดจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได ในการจัดหา

ครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

  ภาควิชามีหองปฏิบัติการดานระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมและหองโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร หองปฏิบัติการสื่อสารและไมโครเวฟ หองปฏิบัติการสื่อสารผานแสง หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร หองปฏิบัติการเครือขาย และหองสตูดิโอ เพ่ือรองรับ

การเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะในสาขาวิชาตาง ๆ รวมทั้งเปนแหลงใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล และฝก

ใชเคร่ืองมือตาง ๆ 

 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเครื่องมืออุปกรณ 

และหองปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณ

การใชงานเคร่ืองมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงานที่

ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมท้ังการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ต 

และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศน วิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอน 

ดังนั้น ตองมีทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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  1)  มีหองเรียนท่ีมีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัย ซึ่งเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงาน

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2)  มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และ

ซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึงหองปฏิบัติการ

สําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

  3)  ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน  ซอฟตแวร และมีโปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ี พรอมใชปฏิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 

  4)  มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่ เปดสอนท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของในจํานวนท่ีเหมาะสม 

 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  จัดใหมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยรวบรวมจัดทําสถิติดังนี้ 

  1)  จํานวนความตองการจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนที่ตองการใชทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

  2)  จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารยผูใชทรัพยากรการเรียนการสอน 

3.  การบริหารคณาจารย 

 3.1  การรับอาจารยใหม 

  มีการคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ โดยผูสมัครเพื่อคัดเลือกเปนอาจารยจะตองมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกใน

สาขาวิชาและแขนงวิชาใหตรงตามหลักสูตร 

 3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไว

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร 

และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 3.3  คณาจารยท่ีสอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ 

  ภาควิชามีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายในรายวิชาเฉพาะทาง และสําหรับ

อาจารยพิเศษไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  มีเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการตามแขนงวิชาตาง ๆ มีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูดาน

อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยตีามแขนงวิชาตาง ๆ 

 4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

  1)  มีการอบรมเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชงานเครื่องมือใหม  ๆเพ่ือบํารุงรักษาอุปกรณสนับสนุนการสอน 
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  2)  บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให

อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การ

เตรียมหองปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝกปฏิบัต ิ

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา 

  1)  ควรมีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการท่ีมีความรูในจํานวนท่ีเหมาะสม 

  2)  คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาท่ีมี

ปญหา สามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่

เรียนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) 

เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากน้ี ตองมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา

กิจกรรมแกนักศึกษา 

 5.2  การอุทธรณของนักศึกษา 

  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู 

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ทั้งนี้

เปนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยฯกําหนด 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 6.1  จัดอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนานักศึกษาไดทันตอวิทยาการและเทคโนโลยสีมัยใหม 

 6.2  มีการศึกษาขอมูลของตลาดแรงงาน  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของภาค 

อุตสาหกรรม 

 6.3  มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง 

7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 

 เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
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4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

   

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

   

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 

-   

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

   

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง

นอยปละหน่ึงครั้ง 

   

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-   

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

-   

 รวมตัวบงชี ้(ตวั) 9 12 12 

 

 

 

 

หมวดท่ี 8    กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

  กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความ

เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย

โตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเม่ือรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตน
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แลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําให

ผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน

เนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน 

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการ

ใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เม่ือนักศึกษาเรียนอยูชั้นปที่ 2 โดยประเมินจากการ

ทําโครงงานของนักศึกษา วามีความรับผิดชอบและยังออนดอยในดานใด ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูล

ท้ังหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ัง

ในภาพรวมและในแตละรายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี

โดยการกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการดําเนินงานขั้นต่ําท่ัวไป ตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผล

การดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษา วา

บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร   และ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป 
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