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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ช่ือคณะ       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1. ช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย:    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering Program in Information  and Communication 

       Engineering 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย) :    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) 

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

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Bachelor of Engineering (Information  and Communication Engineering) 

 ชื่อยอ (อังกฤษ):   B.Eng. (Information  and Communication Engineering) 

 

3. วิชาเอก  

 - 

 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

 142 หนวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

  เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร  

  เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

 5.3 ภาษาท่ีใช 

  ภาษาไทย  

 5.4 การรับเขาศึกษา 

  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถ ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

 5. 5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง  

 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง 2555) 

  เริ่มใชในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

  ผานการวิพากษหลักสูตร เม่ือ 7 ตุลาคม 2559  

  ผานคณะกรรมการประจําคณะ เม่ือ 22 พฤศจกิายน 2559  

  สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม 

  ครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 10 มีนาคม 2560 

  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 24 มีนาคม 2560 

  

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตร คุณภาพ และมาตรฐาน 

 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ในปการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 8.1  วิศวกรดูแลระบบดานการสื่อสาร 

 8.2  วิศวกรดูแลระบบโครงขายระบบสารสนเทศ 

 8.3  นักพัฒนาโปรแกรม 

 8.4  นักพัฒนาเว็บไซต 
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9. ช่ือ  – นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สถาบัน 

ที่สําเร็จการศึกษา 

ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

1 นายนนทรัฐ 

บํารุงเกียรติ 

1179900022xxx อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2551 

2548 

2 นายปยะพงษ 

แดงขํา 

3170600471xxx อาจารย วศ.ม.  

วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมสารสนเทศ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2549 

2547 

3 นางสาววดีนาถ 

วรรณสวัสดิ์กุล 

3770600704xxx อาจารย วศ.ม. 

 

วท.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 

 

ฟสิกสอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2552 

 

2548 

4 นายสกุล 

คํานวนชัย 

3141600079xxx อาจารย ปร.ด.  

วศ.ม.  

 

ค.อ.บ.  

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิศวกรรมไฟฟา 

 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2553 

2542 

 

2531 

 

5 นายศุภขวัญ 

งามยิ่ง 

 

1610600021xxx อาจารย คอ.ม. 

 

คอ.บ. 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

2552 

 

2549 

 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

  การวางแผน พัฒนาหลักสูตรจะตองสอดคลองทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ี

อาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของ

เทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ัง

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน 

เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมลาทางสังคม เปนตน  

ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ นี้จึงมีเปาหมาย ดาน การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการ
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เจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  ดังนี้ (1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคง

ทางดานเศรษฐกิจและสังคม ( Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  (2) การศึกษาและการ

เรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ  (3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน   โดย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาในดาน การยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย  (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทาง

การศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ ( Accountability) (2) 

ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3)  พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ 

ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ี

เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ัง

ระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิต

กําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ

การเรียนรู 

  ปจจุบัน เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและตอบสนองตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทําใหประเทศตาง ๆ  ปรับโครงสราง

เศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมไปเปนภาคบริการการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ท้ังดานการเงินการผลิตและการควบคุมคลังสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในชวง

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  ของศตวรรษท่ี  21 ไดแก ดานนาโน

เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ   และเทคโนโลยีเก่ียวกับการทํางานของสมองและจิตจะเริ่มมีบทบาทเพ่ิมข้ึนเชนกัน

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีเปนโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เชน  การสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค

การพัฒนาพลังงานและวัสดุตาง ๆ จากพืช  การทดแทนแรงงานดวยเครื่องจักร   การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพ

ในการทํางานของผูสูงอายุ  เปนตน   ในขณะเดียวกันก็อาจเปนภัยคุกคาม  เชน  การจารกรรมขอมูลธุรกิจหรือ

ขอมูลสวนบุคคล  การลื่นไหลของวัฒนธรรมอยางไรพรมแดน  การใชสื่อเผยแพรขอมูลเท็จ  การกลายพันธุของพืช

ทองถ่ิน เปนตน  จึงเปนความทาทายในการพัฒนา  ซ่ึงประเทศท่ีพัฒนาเทคโนโลยีชาจะกลายเปนผูซ้ือและมีผลิต

ภาพต่ํากวาประเทศอ่ืน ๆ และไมสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงได  รวมถึงการเขาถึงเทคโนโลยีท่ีไมเทาเทียมกัน

ของกลุมคนในสังคมก็เปนชองวางท่ีจะทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา   โดยจะตองมีการบริหารจัดการ   

องคความรูอยางเปนระบบ ท้ังการพัฒนาหรือสรางองคความรู   รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม      

มาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ซ่ึงตองใชบุคลากรทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีคุณภาพเปนจํานวน

มากอันสอดคลองกับพันธกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 11.2 สถานการณ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานสังคม  การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ตลอดจนการเปนสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน ซ่ึงประเทศไทยมีโอกาสมาก

ข้ึนในการสรางสินคาหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการใหบริการดานการบริหาร

สารสนเทศเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว สามารถนํามาประยุกตใชรวมกับภูมิปญญาทองถ่ินและแพทยพ้ืนบาน 

สถานท่ีทองเท่ียวและการพักผอน   โดยนํามาสรางมูลคาเพ่ิม ซ่ึงจะเปนสินทรัพยทางปญญาท่ีสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจได ขณะเดียวกัน การใชอินเทอรเน็ตชวยในการแพรขยายของขอมูลขาวสารท่ีไรพรมแดน  ทําใหการดูแล

และปองกันเด็กและวัยรุนจากคานิยมท่ีไมพึงประสงคเปนไปอยางลําบากมากข้ึน ตลอดจนปญหาการกอการราย 

การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม ๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจําเปนตองใหความรู ทักษะ

และจริยธรรมท่ีถูกตองในการใชคอมพิวเตอรในกลุมเยาวชนท่ีอยูในชวงกําลังศึกษา 

  การสงเสริมการใชสารสนเทศเปนกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาดานตาง ๆ  ดวย

ความรอบคอบ และเปนไปตามลําดับข้ันตอน สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังการเสริมสรางศีลธรรม

และสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกัน ตนเองท่ีดี

ใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ินของชาติตอไป 

 

12. ผลกระทบจาก  ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

  ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรองรับการ

แขงขันทางธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากร

ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จําเปนตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการ

พัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนแหลงความรูเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินและภูมิภาคเสริมสรางคุณภาพคน สังคมไทย

ใหเขมแข็งยั่งยืนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความ

เปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใชสังคม ” อีกท้ังยังเปนภาระหนึ่งในพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยท่ีมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ศึกษาวิจัยและองคความรู บริการวิชาการแกสังคม       

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนถึงการสรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ใสใจ

ถึงผลกระทบตอสังคม มีการใชความรูทางวิศวกรรมท่ีทันสมัย สรางสรรคและเปนประโยชนตอสังคม ผลิตบุคลากร

เพ่ือสนองความตองการกําลังคนของภาคอุตสาหกรรม สงเสริมใหสามารถเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของ มหาวิทยาลัย 

 13.1 กลุมวิชา /รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุม วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบการ

สอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี รับผิดชอบการ

สอนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กลุมวิชาแกนท่ีรหัสข้ึนตนดวย วท รับผิดชอบการสอนโดยคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาอ่ืน ๆ รับผิดชอบการสอนโดยคณะท่ีเก่ียวของ 

 13.2 กลุมวิชา /รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

  ทุก รายวิชาในหลักสูตรสามารถเปดเปนวิชาเลือกเสรีใหนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเลือกเรียนได 

 13.3 การบริหารจัดการ  

  บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยหัวหนาสาขาวิชาเปนประธานกรรมการ

และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 1.1 ปรัชญา  

  บัณฑิตมีความรู ความสามารถทางทฤษฎี  มีทักษะเชิงปฏิบัติการ และเปนผูท่ีสามารถสราง หรือนําการ

สื่อสารของสารสนเทศมาพัฒนา นําไปประยุกตใชเพ่ือสรางงานดานอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับสังคม มีความ

รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีพ 

 1.2 ความสําคัญ 

  1.2.1 สามารถตอบสนองความตองการตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและตอบสนองตอการดํารงชีวิต

ของประชาชนโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารท่ีทําใหประเทศ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจจาก

ภาคอุตสาหกรรมไปเปนภาคบริการและการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

  1.2.2 การพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีคุณภาพ  ในดานเทคโนโลยีเปน

โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน การสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพใน

การทํางานของผูสูงอายุ  เปนตน ในขณะเดียวกันก็อาจเปนภัยคุกคาม  เชน การจารกรรมขอมูลธุรกิจหรือขอมูล

สวนบุคคล การลื่นไหลของวัฒนธรรมอยางไรพรมแดน การใชสื่อเผยแพรขอมูลเท็จ เปนตน 

  1.2.3 สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานสังคม  การ

เปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากข้ึนในการ

สรางสินคาหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการใหบริการดานการบริหารสารสนเทศ 

ใหการสื่อสารเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว สามารถนํามาประยุกตใชรวมกับ ภูมิปญญาทองถ่ินและแพทย

พ้ืนบาน สถานท่ีทองเท่ียวและการพักผอน  

  1.2.4 สามารถสงเสริมการใชสารสนเทศ และการสื่อสาร เปนกลไกดานหนึ่งของการขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนาดานตาง  ๆ ดวยความรอบคอบ สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังการเสริมสราง

ศีลธรรมและสํานึกใน คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวยความเพียร 

 1. 3 วัตถุประสงค ของหลักสูตร 

  1.3.1 ผลิตบัณฑิต ใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมใน

สังคม 

  1.3.2 ผลิตบัณฑิต ให มีความรู ความสามารถในเชิงวิชาการ ประสบการณและความเขาใจในดาน

สารสนเทศและการสื่อสาร 

  1.3.3 ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเลือกใชและประยุกตเทคโนโลยีดานสารสนเทศและการสื่อสาร

ไดอยางเหมาะสม 

  1.3.4 ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการศึกษาคนควาวิจัยทางดานสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา

ตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

สารสนเทศและการสื่อสารใหมี

มาตรฐานไมต่ํากวาท่ี  สกอ.

กําหนด 

 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน

จากหลักสูตรในระดับสากลท่ี

ทันสมัย 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

 

ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ

สอดคลองกับความตองการของ

ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง ของ

เทคโนโลย ี

ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

ความตองการของผูประกอบการ

ดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

- รายงานผลการประเมินความ 

พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ

ผูประกอบการ 

- ผลประเมินผูใชบัณฑิตท่ีมีความ 

พึงพอใจในดานทักษะความรู 

ความสามารถในการทํางาน               

โดยเฉลี่ยในระดับดี 

พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ

สอนและบริการวิชาการ ใหมี

ประสบการณจากการนําความรู

ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสารไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการ

เรียนการสอนใหทํางานบริการ

วิชาการแกองคกรภายนอก 

- บูรณาการงานวิจัย และพัฒนา

องคความรูกับการเรียนการ

สอน 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ

อาจารยในหลักสูตร 

- ผลงานวิจัยของอาจารย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

 1.1 ระบบ  

  การจัด การศึกษาแบบทวิภาค   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551  (ภาคผนวก ข.) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

  อาจจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

  ไมมี  

 

2. การดําเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการจัดการศึกษา 

  ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม  

  ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน  

  ภาคฤดูรอน     เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม  

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา  จากสถานศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 

  2.2.2 เปนผู สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเทา   หรืออนุปริญญา ใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ จากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  โดยมีสิทธิเทียบโอนผลการเรียนตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู 

ทักษะ และประสบการณ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ข) หรือ 

  2.2.3 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  โดยมีสิทธิ

โอนผลการเรียนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการ

เรียน และการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 

(ภาคผนวก ข) หรือ 

  2.2.4  เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทย าลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการรับเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

  ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเทา  มาเปนการเรียน ระดับอุดมศึกษา ท่ีมี

รูปแบบแตกตางไปจากเดิม มีสังคมกวางข้ึน ตองดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังการเรียนในหองและกิจกรรม

เสริมหลักสูตรท่ีนักศึกษาตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม  และปญหาดานการเรียนวิชาคณิตศาสตร และ

รายวิชาท่ีเก่ียวกับวิศวกรรมตาง ๆ 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  

  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ

นักศึกษาทุกคนตองเรียนปรับพ้ืนดานวิศวกรรมและดานคณิตศาสตรจํานวน 60 ชั่วโมง  

  2.4.2 มอบหมายหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาท่ีสอดสองดูแล ตักเตือน ให

คําแนะนําแกนักศึกษา จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เชน 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและเขาคายอบรมจริยธรรม ชี้แจง แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  การติดตามผลการเรียน

ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จากอาจารยผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน  

  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

 

 

 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 

ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาบํารุงการศึกษา 480,000 960,000 1,440,000 1,920,000 1,920,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 
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  2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ใชงบประมาณ หมวดคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และครุภัณฑการศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีใชในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ ประมาณ 16,182 บาท/คน/ป 

 2.7 ระบบการศึกษา  

  ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน  ซ่ึงจัดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ข) 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

  การโอนและการเทียบโอนหนวยกิต เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการโอนผล

การเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ ตามหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ข) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร  

  3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

   รวมตลอดหลักสูตร  142 หนวยกิต 

  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 

    - กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

    - กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 

    - กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต 

   2) หมวดวิชาเฉพาะ  10 6 หนวยกิต 

    - กลุมวิชาแกน 31  หนวยกิต 

    - กลุมวิชาเฉพาะดาน 68 หนวยกิต 

     - วิชาเอกบังคับ  38 หนวยกิต 

     - วิชาเอกเลือก  30 หนวยกิต 

 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาตอบแทน 521,280 521,280 521,280 521,280 521,280 

คาใชสอย 28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 

คาวัสด ุ 18,000 36,000 54,000 72,000 72,000 

คาครุภัณฑ 80,000 160,000 240,000 320,000 320,000 

รวม 647,280 773,280 899,280 1,025,280 1,025,280 
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     เ ลือกเรียน ในกลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  15 หนวยกิต 

     เลือกเรียน ในกลุมวิชาวิศวกรรมสื่อสาร  15 หนวยกิต 

    - กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม 7 หนวยกิต 

   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 

  3.1.3 รายวิชา 

   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

   ก. กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต  

    1) ภาษาไทย เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต  จากรายวิชา  ดังตอไปนี้  

 ศท 0011201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 GE 0011201 Thai for Communication 

 ศท  0011202 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 GE 0011202 Written for Communication 

 ศท  0011203 ภาษาไทยธุรกิจ  3(3-0-6) 

 GE 0011203 Thai Language in Business 

    2) ภาษาตางประเทศ ใหเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และวิชาอ่ืน  ๆ 

อีก 3 หนวยกิต  ยกเวนวิชาเอกใดท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุมวิชาเอก วิชาโท และ/หรือวิชาเลือกเสรี แลว

มากกวา 12 หนวยกิต สามารถเลือกเรียนภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ โดยไมตองเรียนภาษาอังกฤษก็ได 

 ศท  0011204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 GE 0011204 English for Communication 

 ศท  0011205 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3(3-0-6)  

 GE 0011205 English for Study Skills 

 ศท  0011206 ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตนักศึกษาอุดมศึกษา 3(3-0-6)  

 GE 0011206 English for Higher Education Students 

 ศท  0011207 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 GE 0011207 French for Communication 

 ศท  0011208 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 3(3-0-6)  

 GE 0011208 French Language and Culture 

 ศท  0011209 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 GE 0011209 Japanese for Communication 

 ศท  0011210 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 3(3-0-6)  

 GE 0011210 Japanese Language and Culture 

 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 12 



 ศท  0011211 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 GE 0011211 Chinese for Communication 

 ศท  0011212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)  

 GE 0011212 Chinese Language and Culture  

 ศท  0011213 ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 GE 0011213 ASEAN Language for Communication 

 ศท  0011214 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)  

 GE 0011214 ASEAN Language and Culture 

   ข. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชา  

ดังตอไปนี้ 

 ศท  0022101 จิตวิทยาในการดําเนินชีวิต 3(3-0-6)  

 GE 0022101 Psychology for Life 

 ศท  0022102 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5)  

 GE 0022102 Exercise for Health 

 ศท  0022103 เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว 3(3-0-6)  

 GE 0022103 Sex Education and Family Health 

 ศท  0022201 สถานการณโลกปจจุบัน 3(3-0-6)  

 GE 0022201 Contemporary World Affairs 

 ศท  0022202 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)  

 GE 0022202 Thai Society and Culture 

 ศท  0022203 กฎหมายกับชีวิต  3(3-0-6)  

 GE 0022203 Law and Life  

 ศท  0022204 การรูสารสนเทศ  3(3-0-6)  

 GE 0022204 Information Literacy 

 ศท  0022205 ชีวิตกับดนตรี  3(3-0-6)  

 GE 0022205 Life and Music 

 ศท  0022206 ศิลปะเพ่ือชีวิตรวมสมัย 3(3-0-6)  

 GE 0022206 Arts for Contemporary Life 

 ศท  0022207 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต 3(3-0-6)  

 GE 0022207 Moral and Ethics  for Life 

 ศท  0022208 ทองถ่ินศึกษา  3(3-0-6)  

 GE 0022208 Local Study 

 ศท  0022209 สิทธิมนุษยชน  3(3-0-6)  

 GE 0022209 Human Rights 
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 ศท  0022301 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)  

 GE 0022301 Sufficiency Economy 

 ศท  0022302 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

 GE 0022302 Business in Daily life 

 ศท  0022303 การเปนเจาของธุรกิจ 3(3-0-6)  

 GE 0022303 Entrepreneurship 

 ศท  0022304 การเปนผูประกอบการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6)

 GE 0022304 Community Business Entrepreneurship 

 

   ค.  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

    1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เลือกเรียนไมนอยกวา  9 หนวยกิต  

จากรายวิชาดังตอไปนี้ 

 ศท 0033401 สิ่งแวดลอมในโลกของการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)  

 GE 0033401 Environment in a Changing World 

 ศท 0033402 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 3(3-0-6)  

 GE 0033402 Modern  Science and  Technology 

 ศท 0033403 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)  

 GE 0033403 Science and Technology in Sufficiency Economy 

 ศท 0033404 อาหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)  

 GE 0033404 Food for Quality of Life Development 

 ศท 0033405 เคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

 GE 0033405 Chemistry for Daily Life 

 ศท 0033406 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

 GE 0033406 Mathematics and Statistics for  Daily Life 

 ศท 0033407 กระบวนการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 3(3-0-6)  

 GE 0033407 Foundations of Mathematical Processes 

 ศท 0033501 เทคโนโลยีกับการดําเนินชีวิต 3(2-2-5)  

 GE 0033501 Technology for Daily Life 

 ศท 0033502 การสื่อสารไรพรมแดน 3(3-0-6)  

 GE 0033502 Borderless Communication 

 ศท 0033503 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ 3(2-2-5)  

 GE 0033503 Computer Aided Product Design       

 ศท 0033601 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(2-2-5)  

 GE 0033601 Information Technology for Quality of Life 
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 ศท 0033602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 3(2-2-5)  

 GE 0033602 Information Technology in Learning 

 ศท 0033603 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 3(2-2-5)  

 GE 0033603 Modern Information Technology 

 ศท  0033604  เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 3(2-2-5)  

 GE 0033604 Internet Technology 

 

   2) หมวดวิชาเฉพาะ 106 หนวยกิต 

   - กลุมวิชาแกน  31 หนวยกิต 

 วท 4101105 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 SC 4101105 Fundamental Physics 

 วท 4101106 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 1(0-2-1) 

 SC 4101106 Fundamental Physics Laboratory 

 วท 4102105 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 SC 4102105 Basic of Chemistry 

 วท 4102106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-2-1) 

 SC 4102106 Basic of Chemistry Laboratory 

 อส 5100101 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 2(0-4-2) 

 IN 5100101 Fundamental Technology Practice 

 อส 5100201 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 

 IN 5100201 Engineering Materials 

 อส 5100301 จิตวิทยาอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 IN 5100301 Industrial Psychology 

 อส 5100303 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 IN 5100303 English for Industrial Work 

 ทอ 5100304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 3(3-0-6)  

 IN 5100304 Communicative English for Careers 

 วศ 5011114 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

 EN 5011114 Engineering Drawing 

 วศ 5011211 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) 

 EN 5011211 Computer Programming 

 วศ 5011215 คอมพิวเตอรสําหรับเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

 EN 5011215 Computers for Engineering Drawing 
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   - กลุมวิชาเฉพาะดาน  68 หนวยกิต 

    - วิชาเอกบังคับ  38 หนวยกิต 

 วศ 5011101 ทฤษฎีวงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

 EN 5011101 Electric Circuit Theory 

 วศ 5011102 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก  3(3-0-6) 

 EN 5011102 Digital Circuit and Logic Design 

 วศ 5011107 โครงสรางและสถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 EN 5011107 Structure and Architecture of Computer System 

 วศ 5011111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

 EN 5011111 Engineering Mathematics 1 

 วศ 5011112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

 EN 5011112 Engineering Mathematics 2 

 วศ 5011213 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6) 

 EN 5011213 Engineering Mathematics 3  

 วศ 5011205 ระบบการสื่อสารขอมูล 3(3-0-6) 

 EN 5011205 Data Communication System 

 วศ 5011214 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

 EN 5011214 Signal and System 

 วศ 5011302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 

 EN 5011302 Data Structures and Algorithms 

 วศ 5011306 โปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 

 EN 5011306 Java Programming 

 วศ 5011308 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 EN 5011308 Electromagnetic Engineering 

 วศ 5011310 ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 EN 5011310 Database and Information in Communication 

 วศ 5011201 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1(0-3-0) 

 EN 5011201 Information and Communication Engineering  

  Laboratory 1 

 วศ 5011204 ป ฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 2 1(0-3-0) 

 EN 5011204 Information and Communication Engineering  

  Laboratory 2 
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    - วิชาเอกเลือก  30 หนวยกิต 

     กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  15 หนวยกิต 

     จากรายวิชาตอไปนี้ 

 วศ 5011116 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล 3(3-0-6) 

 EN 5011116 Digital Control Systems 

 วศ 5011118 วิศวกรรมควบคุมแบบใหม 3(3-0-6) 

 EN 5011118 Modern Control Engineering 

 วศ 5011203 การเชื่อมตอคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) 

 EN 5011203 Computer Interface 

 วศ 5011206 เครือขายเทคโนโลยีเว็บและการประยุกตใชงาน 3(2-2-5) 

 EN 5011206 Web Technologies and Applications 

 วศ 5011212 ไมโครโปรเซสเซอร 3(3-0-6) 

 EN 5011212 Microprocessor 

 วศ 5011301 คณิตศาสตรดิสครีต 3(3-0-6) 

 EN 5011301 Discrete Mathematics 

 วศ 5011303 การเขียนโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

 EN 5011303 Programming in Mathematics Simulator  

 วศ 5011304 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3(2-2-5) 

 EN 5011304 Assembly Language Programming 

 วศ 5011307 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(3-0-6) 

 EN 5011307 Computer Graphics 

 วศ 5011309 หุนยนตศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 EN 5011309 Fundamental of Robotics 

 วศ 5011311 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 EN 5011311 Software Engineering 

 วศ 5011313 เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 EN 5011313 Computer Networks and Communication 

 วศ 5011314 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(3-0-6) 

 EN 5011314 Microcontroller 

 วศ 5011403 โครงขายประสาทเทียม 3(3-0-6) 

 EN 5011403 Neural Network 

 วศ 5011405 ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 EN 5011405 Security of Computer System 
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 วศ 5011406 การโปรแกรมเชิงขนาน 3(3-0-6) 

 EN 5011406 Parallel Programming 

 วศ 5011408 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก 3(3-0-6) 

 EN 5011408 VLSI Design 

 วศ 5011409 สัมมนางานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 EN 5011409 Information and Communication Engineering 

  Seminars 

 วศ 5011410 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรม 3(3-0-6) 

 EN 5011410 Programmable Logic Control 

 วศ 5011418 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

 EN 5011418 Operating Systems 

 วศ 5011421 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 EN 5011421 Information Systems Analysis and Design 

 วศ 5011422 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 EN 5011422 Special Topic in Information Engineering 

 วศ 5011424 การเขียนโปรแกรมระดับสูงสําหรับงานควบคุม 3(2-2-5) 

 EN 5011424 High Level Programming for Control 

     กลุมวิชาวิศวกรรมสื่อสาร  15 หนวยกิต 

     จากรายวิชาตอไปนี้ 

 วศ 5011103 อิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 EN 5011103 Electronics 

 วศ 5011104 วงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 EN 5011104 Electronics Circuit 

 วศ 5011105 วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 EN 5011105 Electronics Circuit Analysis 

 วศ 5011106 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6) 

 EN 5011106 Measurement and Instrumentation 

 วศ 5011119 วงจรออปแอมป 3(3-0-6) 

 EN 5011119 Op-Amp  Circuits 

 วศ 5011120 การควบคุมเครื่องกลไฟฟาดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

 EN 5011120 Control Mechanical by Power Electronics 

 วศ 5011208 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3(3-0-6) 

 EN 5011208 Digital Circuit Design 
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 วศ 5011305 วิศวกรรมระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 EN 5011305 Control Systems Engineering 

 วศ 5011312 วิศวกรรมการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 EN 5011312 Communication Engineering 

 วศ 5011315 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 

 EN 5011315 Image Processing 

 วศ 5011316 เสนใยแกวนําแสง 3(3-0-6) 

 EN 5011316 Fiber Optical 

 วศ 5011317 ระบบเครือขายโทรคมนาคม 3(3-0-6) 

 EN 5011317 Telecommunication Networks System 

 วศ 5011318 วิศวกรรมโทรศัพท 3(3-0-6) 

 EN 5011318 Telephone Engineering  

 วศ 5011319 ระบบสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี 3(3-0-6) 

 EN 5011319 Mobile Communication Systems 

 วศ 5011320 ระบบเครือขายดาวเทียม 3(3-0-6) 

 EN 5011320 Satellite Networks System 

 วศ 5011321 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(3-0-6) 

 EN 5011321 Sensors and Transducers 

 วศ 5011322 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

 EN 5011322 Power Electronic  

 วศ 5011404 ระบบฟซซี 3(3-0-6) 

 EN 5011404 Fuzzy Systems 

 วศ 5011411 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

 EN 5011411 Antenna  Engineering 

 วศ 5011414 การสื่อสารไรสาย 3(3-0-6) 

 EN 5011414 Wireless Communication 

 วศ 5011415 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

 EN 5011415 Microwave Engineering 

 วศ 5011416 การประมวลสัญญาณดิจิตอล 3(3-0-6) 

 EN 5011416 Digital Signal Processing 

 วศ 5011419 ทฤษฎขีาวสารและการเขารหัสเบื้องตน 3(3-0-6) 

 EN 5011419 Basic Information and Coding Theory 

 วศ 5011420 โทรคมนาคมมัลติมีเดีย 3(3-0-6) 

 EN 5011420 Multimedia Telecommunications 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 19 



 วศ 5011423 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

 EN 5011423 Special Topic in Communication Engineering 

 

   - กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม 7 หนวยกิต 

    กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม จะแบงออกเปน 2 ทางเลือก เพ่ือใหนักศึกษาไดเลือก

แนวทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรับตนเอง 1 ทางเลือก จํานวน 7 หนวยกิต ดังนี้ 

    

    ทางเลือกท่ี 1 การศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

 วศ 5011401 ฝกประสบการณวิชาชีพ  

  วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 4(480) 

 EN 5011401 Field Experience in 

  Information and Communication Engineering 

 วศ 5011412 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1(0-2-1) 

 EN5011412 Information and Communication Engineering  

  Project 1 

 วศ 5011413 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 2 2(0-4-2) 

 EN5011413  Information and Communication Engineering  

  Project 2 

 

    ทางเลือกท่ี 2 สหกิจศึกษา 

 วศ 5011400 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร1(0-2-1) 

 EN 5011400 Pre–Cooperative Education 

 วศ 5011402 สหกิจศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 6(640) 

 EN 5011402 Cooperative Education inInformation and     

  Communication Engineering 

 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

    ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรท่ีเปดสอนของมหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี  หรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.)  ใหการ

รับรอง และสามารถเทียบโอนไดจากผูเรียนท่ีเรียนในหลักสูตรเทียบโอน โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว 

 

  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 20 



  3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ศท 0022207 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวติ 3 3 0 6 

ศท 0033406 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3 3 0 6 

ศท 0033502 การสื่อสารไรพรหมแดน 3 3 0 6 

อส 5100101 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 2 0 4 2 

วศ 5011111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3 3 0 6 

วศ 5011114 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 2 5 

วศ 5011211 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 2 2 5 

 รวม 20 16 8 36 

 

ช่ัวโมง / สัปดาห = 60 

 

 

 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ศท 0011204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 3 0 6 

ศท 0022203 กฎหมายกับชีวิต 3 3 0 6 

ศท 0022204 การรูสารสนเทศ 3 3 0 6 

วศ 5011101 ทฤษฎีวงจรไฟฟา 3 3 0 6 

วศ 5011107 โครงสรางและสถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร 3 3 0 6 

วศ 5011112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3 3 0 6 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสื่อสาร (1) 3 2 2 5 

 รวม 21 20 2 41 

 

ช่ัวโมง / สัปดาห = 63 

 

 

 

  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 21 



 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ศท 0011206 ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตนักศึกษาอุดมศึกษา 3 3 0 6 

ศท 0033603 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 3 3 0 6 

วท 4101105 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 3 0 6 

วท 4101106 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 1 0 2 1 

วศ 5011102 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3 3 0 6 

วศ 5011201 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 0 3 0 

วศ 5011213 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3 3 0 6 

วศ 5011215 คอมพิวเตอรสําหรับเขียนแบบวิศวกรรม 3 2 2 5 

 รวม 20 17 7 36 

 

ช่ัวโมง / สัปดาห = 60 

 

 

 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ศท 0011201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 3 0 6 

ศท 0011205 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3 3 0 6 

วท 4102105 เคมีพ้ืนฐาน 3 3 0 6 

วท 4102106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 0 2 1 

อส 5100201 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 

วศ 5011306 โปรแกรมภาษาจาวา 3 2 2 5 

วศ 5011204 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 2 1 0 3 0 

วศ 5011214 สัญญาณและระบบ 3 3 0 6 

 รวม 20 17 7 36 

 

ช่ัวโมง / สัปดาห = 60 

 

  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 22 



แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกทางเลือกท่ี 1 การศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

 

ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

อส 5100303 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3 3 0 6 

วศ 5011205 ระบบการสื่อสารขอมูล 3 3 0 6 

วศ 5011302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 2 2 5 

วศ 5011310 ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 3 2 2 5 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสารสนเทศ (1) 3 2 2 5 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสื่อสาร (2) 3 2 2 5 

 รวม 18 14 8 32 

 

ช่ัวโมง / สัปดาห = 54 

 

 

 

ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

วศ 5011308 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา 3 3 0 6 

วศ 5011412 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 0 2 1 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสารสนเทศ (2) 3 2 2 5 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสารสนเทศ (3) 3 2 2 5 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสารสนเทศ (4) 3 2 2 5 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสื่อสาร (3) 3 2 2 5 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสื่อสาร (4) 3 2 2 5 

 รวม 19 13 12 32 

 

ช่ัวโมง / สัปดาห = 57 

 

 

 

 

  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 23 



 

ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

อส 5100301 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3 3 0 6 

อส 5100304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 3 3 0 6 

วศ 5011413 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 2 2 0 4 2 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสารสนเทศ (5) 3 2 2 5 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสื่อสาร (5) 3 2 2 5 

xx  xxxxxxx วิชาเลือกเสรี (1) 3 3 0 6 

xx  xxxxxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3 3 0 6 

 รวม 20 16 8 36 

 

ช่ัวโมง / สัปดาห = 60 

 

 

 

ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

วศ 5011401 ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

4 0 480 0 

 รวม 4 0 480 0 

 

ช่ัวโมง / ภาคการศึกษา = 480 

  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 24 



แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกทางเลือกท่ี 2 สหกิจศึกษา 

 

ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

อส 5100303 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3 3 0 6 

วศ 5011205 ระบบการสื่อสารขอมูล 3 3 0 6 

วศ 5011302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 2 2 5 

วศ 5011310 ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 3 2 2 5 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสารสนเทศ (1) 3 2 2 5 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสื่อสาร (2) 3 2 2 5 

 รวม 18 14 8 32 

 

ช่ัวโมง / สัปดาห = 54 

 

 

 

ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

วศ 5011308 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา 3 3 0 6 

วศ 5011400 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 0 2 1 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสารสนเทศ (2) 3 2 2 5 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสารสนเทศ (3) 3 2 2 5 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสารสนเทศ (4) 3 2 2 5 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสื่อสาร (3) 3 2 2 5 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสื่อสาร (4) 3 2 2 5 

 รวม 19 13 12 32 

 

ช่ัวโมง / สัปดาห = 57 

 

 

 

 

  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 25 



 

ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

อส 5100301 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3 3 0 6 

อส 5100304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 3 3 0 6 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสารสนเทศ (5) 3 2 2 5 

วศ 5011xxx วิชาเอกเลือก – กลุมวิศวกรรมสื่อสาร (5) 3 2 2 5 

xx  xxxxxxx วิชาเลือกเสรี (1) 3 3 0 6 

xx  xxxxxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3 3 0 6 

 รวม 18 16 4 34 

 

ช่ัวโมง / สัปดาห = 54 

 

 

 

ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

วศ 5011402 สหกิจศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 6 0 640 0 

 รวม 6 0 640 0 

 

ช่ัวโมง / ภาคการศึกษา = 640 

  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 26 



  3.1. 5 คําอธิบายรายวิชา และรหัสวิชา 

   คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะ สามารถดูรายละเอียดไดใน

ภาคผนวก ก  และคําอธิบายรหัสวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถดูรายละเอียดไดในภาคผนวก จ 

 

 3.2 ช่ือ  – นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

  3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สถาบัน 

ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

2559 2560 

1 นายนนทรัฐ 

บํารุงเกียรต ิ

1179900022xxx อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2551 

2548 

24 24 

2 นายปยะพงษ 

แดงขํา 

3170600471xxx อาจารย วศ.ม.  

วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมสารสนเทศ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2549 

2547 

24 24 

3 นางสาววดีนาถ 

วรรณสวัสดิ์กุล 

3770600704xxx อาจารย วศ.ม. 

 

วท.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 

 

ฟสิกสอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2552 

 

2548 

24 24 

4 นายสกุล 

คํานวนชัย 

3141600079xxx อาจารย ปร.ด.  

วศ.ม.  

 

ค.อ.บ.  

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิศวกรรมไฟฟา 

 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2553 

2542 

 

2531 

 

24 24 

5 นายศุภขวัญ 

งามยิ่ง 

 

1610600021xxx อาจารย คอ.ม. 

 

คอ.บ. 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภูมิ 

2552 

 

2549 

 

24 24 
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  3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สถาบัน 

ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

2559 2560 

1 นายนนทรัฐ 

บํารุงเกียรต ิ

1179900022xxx อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2551 

2548 

24 24 

2 นายปยะพงษ 

แดงขํา 

3170600471xxx อาจารย วศ.ม.  

วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมสารสนเทศ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2549 

2547 

24 24 

3 นางสาววดีนาถ 

วรรณสวัสดิ์กุล 

3770600704xxx อาจารย วศ.ม. 

 

วท.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 

 

ฟสิกสอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2552 

 

2548 

24 24 

4 นายสกุล 

คํานวนชัย 

3141600079xxx อาจารย ปร.ด.  

วศ.ม.  

 

ค.อ.บ.  

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิศวกรรมไฟฟา 

 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2553 

2542 

 

2531 

 

24 24 

5 นายศุภขวัญ 

งามยิ่ง 

 

1610600021xxx อาจารย คอ.ม. 

 

คอ.บ. 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภูมิ 

2552 

 

2549 

 

24 24 

 

 

  3.2.3 อาจารยพิเศษ 

     - ไมมี - 

  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 28 



4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสู

การทํางานจริง  ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ 

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือฝกใหนักศึกษารูจักการประยุกตใชความรูท่ีเรียนมา มา

ใชกับสภาพการทํางานจริง เปนการเตรียมความพรอมในทุก ๆ  ดาน กอนออกไปทํางานจริง โดยหลักสูตรไดจัดให

อยูในกลุมวิชาการศึกษาทางเลือก 

 4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

  ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้  

  4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน

การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

  4.1.2 บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางระบบสารสนเทศและการสื่อสารได 

  4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

  4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร  ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสถาน

ประกอบการ 

  4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

  4.1.6 มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล 

 4.2 ชวงเวลา 

  4.2.1 รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้น

ปท่ี 4 จํานวนไมนอยกวา 480 ชั่วโมง หรือ 

  4.2.2 รายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 4 

จํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาห 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 ขอกําหนดในการทําโครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใช

ความรูทางดานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกตใชในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีนําเสนอตอคณะกรรมการสาขาวิชา การรายงานรูปเลมท่ีตองนําสงตามรูปแบบและ

ระยะเวลาท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

 5.1 คําอธิบายโดยยอ 

  หัวขอวิชาโครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จะเปนหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถศึกษา

คนควาเพ่ิมเติมได สามารถแกไขปญหา สามารถคิดวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาได โดยสามารถนําทฤษฎีมา

ประยุกตใชในการทําโครงงานได มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 5.2 ผลการเรียนรู  

  นักศึกษาสามารถทํางานเปนกลุม สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความสามารถในการสื่อสารดวย

ภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ มีการประยุกตใชทฤษ ฎีในการทําโครงงาน และ

โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

 5.3 ชวงเวลา  

  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 3 และภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปท่ี 4 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 

  4 หนวยกิต 

 5.5 การเตรียมการ  

  มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงานทาง

เว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ  ใหนักศึกษารายงานความกาวหนา  ปญหา และอุปสรรคอยางตอเนื่อง  

ตลอดภาคการศึกษา อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 

 5.6 กระบวนการประเมินผล   

  ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทําโครงงาน สมุดบันทึกการใหคําปรึกษา โดยอาจารยท่ี

ปรึกษา และประเมินผลจากผลสําเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในเบื้องตน และ

การจัดสอบการนําเสนอโครงงาน ท่ีมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ออนนอม ถอมตนและ

ทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพและสังคม 

 

สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

เคารพในสิทธิทางปญญาและขอมูลสวนบุคคล การใช

เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมท่ีถูกตอง นอกจากนี้อาจมี

การจัดคายพัฒนาชุมชน เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสประยุกต

หรือเผยแพรความรูท่ีไดศึกษามา 

(2)  มีความรูพ้ืนฐานในศาสตรท่ีเก่ียวของท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติอยูในเกณฑดี สามารถ

ประยุกตไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 

และศึกษาตอในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพ้ืนฐานของศาสตรและ

สรางความเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี

ปฏิบัติการ แบบฝกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให

นักศึกษาเขาใจการประยุกตองคความรูกับปญหาจริง  

(3)  มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถ

พัฒนาความรู เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ

พัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกท่ีเปดสอนตองตอยอดความรูพ้ืนฐานในภาค

บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มีโจทยปญหา

ท่ีทาทายใหนักศึกษาคนควาหาความรูในการพัฒนา

ศักยภาพ 

(4) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาได

อยางเปนระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือโครงงาน ให

นักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหา แทนการทองจํา 

(5) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะการ

บริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ 

 

โจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตาง ๆ ควรจัดแบบ

คณะทํางาน แทนท่ีจะเปนแบบงานเดี่ยว เพ่ือสงเสริมให

นักศึกษาไดฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ  

(6)  รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถ

ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี

 

ตองมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล 

รวบรวมความรูท่ีนอกเหนือจากท่ีไดนําเสนอในชั้นเรียน 

และเผยแพรความรูท่ีไดระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือ

ใหกับผูสนใจภายนอก 

(7)  มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใชเทคโนโลยี

ได 

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมูนักศึกษา

หรือบุคคลภายนอกท่ีสงเสริมใหเกิดการแสวงหาความรูท่ี

ทันสมัย การเผยแพร การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน

ความรู 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทย และ

ของประชาคมนานาชาติ 

   2.1.1.1 ผลการเรียนรู เปนดังนี้ 

      1) มีหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 

      2) เคารพ และชื่นชมงานศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน ชาติ และสากล 

      3) มีความซ่ือสัตย วินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

      4) มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเห็นแกประโยชนสวนรวม 

      5) สุภาพ ออนนอมถอมตน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และเคารพในสิทธิมนุษยชน 

   2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม เปนดังนี้ 

      1) จัดกิจกรรมท่ีเนนวัฒนธรรมองคกร เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยและเนนการ

เขาชั้นเรียนตรงเวลาและแตงกายใหเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

      2) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ฝกการเปนผูนํา ความสามัคคีสมาชิกกลุม และ

ฝกความรับผิดชอบ ท้ังในตนเองและสวนรวม 

      3) อาจารยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 

      4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการเรยีนรูจากสถานการณจริง บทบาทสมมต ิกรณี

ตัวอยาง จิตภาวนา โครงการจิตอาสา จิตสาธารณะ เพ่ือแกปญหานักศึกษาและสังคม 

      5) มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเนนคุณธรรม จริยธรรม 

      6) การเปนแบบอยางท่ีดีของอาจารย 

      7) จัดกิจกรรมยกยองนักศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ทําประโยชนตอสังคม 

   2.1.1.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

      1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียน การสงงานท่ีไดรับ

มอบหมาย การเขารวมกิจกรรม 

      2) สังเกตมีวินัยและความพรอมของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม 

      3) สังเกตความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีตนไดรับมอบหมาย 

      4) สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(8) มีความสามารถวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา 

ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตาม

ขอกําหนด 

ตองมีวิชาท่ีบูรณาการองคความรูท่ีไดศึกษามา เชน วิชา

โครงงานวิศวกรรม ในการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา 

ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรตามขอกําหนดของ

โจทยปญหาท่ีไดรับ 
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  2.1.2 ดานความรู : มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจในธรรมชาติตนเอง 

ผูอ่ืน และสังคม 

   2.1.2.1 ผลของการเรียนรู เปนดังนี้ 

      1) อธิบายความเชื่อมโยงของศาสตรหลักในการดําเนินชีวิต 

      2) มีความรอบรูในศาสตร และเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของ 

   2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

      1 ) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

      2 ) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง ในการดําเนินชีวิต การรอบรูในศาสตรและ

เนื้อหาท่ีเก่ียวของ 

   2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

      1) การทดสอบยอย 

      2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 

      3) รายงานทางวิชาการ 

      4) การนําเสนอผลงาน 

  2.1.3 ดานทักษะทางปญญา : เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล 

   2.1.3.1 ผลของการเรียนรู เปนดังนี้ 

      1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ ประเมินขอมูลจากหลักฐาน  

      2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหา และเสนอแนวทางแกไขท่ีสรางสรรค 

      3) เปนผูใฝรู 

   2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

      1) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝกทักษะการคิด ท้ังในระดับบุคคลและกลุม  

      2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง เชน โครงการจิตอาสา 

   2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

      1) รายงานทางวิชาการ 

      2) การนําเสนอผลงาน 

      3) การใชขอสอบหรือแบบฝกหัดท่ีใหนักศึกษาคิดแกปญหา 

  2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ : สามารถนําความรูไปใชในการ

ดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 

   2.1.4.1 ผลของการเรียนรู เปนดังนี้ 

      1) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนํา และสมาชิกกลุม 

      2) ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง ผูอ่ืน และยอมรับความแตกตาง 

      3) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

      4) เคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
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   2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

      1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุมและงานท่ีตองมีปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

      2) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติ 

      3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมขององคกร 

ฯลฯ ในรายวิชาตางๆ 

   2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

      1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม 

      2) การนําเสนอผลงานเปนกลุม 

      3) ประเมินความสมํ่าเสมอในการเขารวมกิจกรรมกลุม 

      4) ประเมินความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  : สามารถใช

ภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี 

   2.1.5.1 ผลของการเรียนรู เปนดังนี้ 

      1) สามารถสรุปประเด็น สื่อสารท้ังการพูดและการเขียน เลือกใชรูปแบบการนําเสนอได

เหมาะสมท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 

      2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล แปลความหมาย สื่อสาร 

และติดตามความกาวหนา 

      3) มีความรูทางคณิตศาสตร สถิติในการวิเคราะห และนําเสนอผลการวิเคราะห 

   2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร  และสามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี 

      1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกทักษะการสื่อสารท้ังการพูด การฟง การเขียน  

      2) จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท่ี

หลากหลายไดอยางเหมาะสม 

   2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชสารสนเทศเทคโนโลยี ประเมินจาก 

      1) การนําเสนอผลงาน 

      2) การเขียนรายงานทางวิชาการ 

      3) การนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี 

      4) ความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงานได

อยางเหมาะสม 
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2.1.6 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   ความรับผิดชอบหลัก                        ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 

1)  คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทาง

ปญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

กลุมวิชาภาษา (บังคับเรียน 12 หนวยกิต) 

ศท 0011201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 GE 0011201 Thai for Communication 

ศท 0011202 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 GE 0011202 Written for Communication 

ศท 0011203 ภาษาไทยธุรกิจ 

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 GE 0011203 Thai Language in Business 

ศท 0011204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 GE 0011204 English for Communication 
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รายวิชา 

1)  คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทาง

ปญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

ศท 0011205 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 

  
 

 
 

 
  

   
  

 
  

 GE 0011205 English for Study Skills 

ศท 0011206 ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตนักศึกษา    

    อุดมศึกษา 

  
 

 
 

 
  

  
   

 
  

 GE 0011206 English for Higher Education    

    Students 

ศท 0011207 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 GE 0011207 French for Communication 

ศท 0011208 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 GE 0011208 French Language and Culture 
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รายวิชา 

1)  คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทาง

ปญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

ศท 0011209 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 GE 0011209 Japanese for Communication 

ศท 0011210 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 GE 0011210 Japanese  Language and     

    Culture 

ศท 0011211 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 GE 0011211 Chinese for Communication 

ศท 0011212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 GE 0011212 Chinese Language and Culture 
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รายวิชา 

1)  คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทาง

ปญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

ศท 0011213 ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 
                 

GE 0011213 ASEAN Language for Communication 

ศท 0011214 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
                 

GE 0011214 ASEAN Language and Culture 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (บังคับเรียน 9 หนวยกิต) 

ศท 0022101 จิตวิทยาในการดําเนินชีวิต 
                 

GE 0022101 Psychology for Life 

ศท 0022102 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
                 

GE 0022102 Exercise for Health 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 38 



รายวิชา 

1)  คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทาง

ปญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

ศท 0022103 เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว 
                 

GE 0022103 Sex Education and  Family Health 

ศท 0022201 สถานการณโลกปจจุบัน 

  
   

 
     

 
    

 GE 0022201 Contemporary World Affairs 

ศท 0022202 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
       

 
     

  
 

 GE 0022202 Thai Society and Culture 

ศท 0022203 กฎหมายกับชีวิต 

  
   

 
    

 
 

 
 

 
 

 GE 0022203 Law and Life 
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รายวิชา 

1)  คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทาง

ปญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

ศท 0022204 การรูสารสนเทศ 

  
         

 
 

 
  

 GE 0022204 Information Literacy 

ศท 0022205 ชีวิตกับดนตรี 
                 

GE 0022205 Life and Music 

ศท 0022206 ศิลปะเพ่ือชีวิตรวมสมัย 
                 

GE 0022206 Arts for Contemporary  Life 

ศท 0022207 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต 
                 

GE 0022207 Moral and Ethics for Life 

ศท 0022208 ทองถ่ินศึกษา 
                 

GE 0022208 Local Study 
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รายวิชา 

1)  คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทาง

ปญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

ศท 0022209   สิทธิมนุษยชน 
                 

GE 0022209   Human Rights 

ศท 0022301  เศรษฐกิจพอเพียง 
                 

GE 0022301  Sufficiency Economy 

ศท 0022302  ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน 
 

 
 

 
         

 
   

GE 0022302  Business in Daily Life 

ศท 0022303  การเปนเจาของธุรกิจ 
 

 
 

 
         

 
   

GE 0022303  Entrepreneurship 

ศท 0022304 การเปนผูประกอบการธุรกิจชุมชน 

 
 
               GE 0022304 Community Business      

    Entrepreneurship 
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รายวิชา 

1)  คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทาง

ปญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี (บังคับเรียน 9 หนวยกิต) 

ศท 0033401 สิ่งแวดลอมในโลกของการเปลี่ยนแปลง 
                 

GE 0033401 Environment in a Changing World 

ศท 0033402 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสมัยใหม 

  
 

 
 

 
  

    
 

 
  

 GE 0033402  Modern Science and Technology 

ศท 0033403 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ 

    พอเพียง 
                           

GE 0033403  Science and Technology in    

    Sufficiency Economy 

ศท 0033404 อาหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                        GE 0033404  Food for Quality of Life     

    Development 
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รายวิชา 

1)  คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทาง

ปญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

ศท 0033405 เคมีในชีวิตประจําวัน 

  
 

  
      

 
 

 
  

 GE 0033405  Chemistry for Daily Life 

ศท 0033406 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

  
  

 
      

 
 

 
   GE 0033406 Mathematics and Statics for    

    Daily Life 

ศท 0033407 กระบวนการพ้ืนฐานทาง     

    คณิตศาสตร 
                 

GE 0033407 Foundation of  Mathematical 

    Processes 
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รายวิชา 

1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทาง

ปญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

ศท 0033501 เทคโนโลยีกับการดําเนินชีวิต 
                 

GE 0033501 Technology for Daily Life 

ศท 0033502 การสื่อสารไรพรมแดน 
                 

GE 0033502 Borderless Communication 

ศท 0033503 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ    

    ผลิตภัณฑ 
                 

GE 0033503 Computer Aided Product     

    Design 
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รายวิชา 

1)  คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทาง

ปญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

ศท 0033601  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 

                 GE 0033601 Information Technology for Quality  

    of Life 

ศท 0033602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเรียนรู 

    
 
   

 
  

 
 

 
   GE 0033602 Information Technology in    

    Learning 

ศท 0033603 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 
    

 
   

 
  

 
 

  
  

GE 0033603 Modern Information Technology 

ศท 0033604 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 

  
  

 
   

 
  

 
 

  
  

GE 0033604 Internet Technology 
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 2.2 มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ 

  2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

   2. 2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

      นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง

ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจาก นี้ ขาวสารสนเทศ เปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงของ

ประเทศ ความปลอดภัยในดานขาวสารสนเทศ ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกตใชโปรแกรม

จําเปนตองมีความรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึนเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารยท่ีสอนในแตละ

รายวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งตอไปนี้ท้ัง 3 ดาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และ

จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ท่ีศึกษา รวมท้ังอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม และจริยธรรมอยาง

นอย 3 ดานตามท่ีระบุไวดังนี้ 

      1) ดานคุณธรรม เนนใหผูเรียนมีน้ําใจ มีความเสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเห็น

แกประโยชนสวนรวม 

      2) ดานจริยธรรม ใหผูเรียนมีความซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา สุภาพออนนอม รับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืนและเคารพสิทธิมนุษยชน 

      3) ดานจรรยาบรรณในทางวิชาการและวิชาชีพ ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ

ของวิชาชีพ และรักษามาตรฐานวิชาชีพ 

      นอกจากนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตตองมีวิชาเก่ียวกับจริยธรรมใน วิชาชีพ  

อาจารยท่ีสอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซ่ึงไมจําเปนตองเปน

ขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียนและระหวางทํากิจกรรมท่ีกําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่อง

คุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาท่ีคะแนนความประพฤติไม

ผานเกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมกอนสําเร็จการศึกษา 

   2. 2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

      กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ

เขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  นักศึกษาตองมีความ

รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุม รูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไม

กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรก

เรื่องคุณธรรม จรยิธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เชน นักศึกษา

ท่ีเสียสละทําความดี และทําประโยชนแกสังคม เปนตน 

   2. 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

      1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน  การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการรวมกิจกรรม 

      2)  ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

      3)  ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
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      4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  2. 2.2 ความรู 

   2. 2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

      นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษาในสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตองเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบ

อาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

      1) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีไดศึกษา 

      2) สามารถนําความรูมาแกปญหาหรือตอยอดความรู ใหเกิดประโยชน 

      3) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดศึกษากับความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 

      การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้น

เรียน ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาอยูในหลักสูตร 

   2. 2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

      ใช วิธีสอนท่ีหลากหลาย โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชการปฏิบัติใน

สภาพแวดลอมจริง ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้  ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา

สาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ

ผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ

การเรียนรูดวยระบบสหกิจศึกษา 

   2. 2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

      ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

      1) การทดสอบยอย 

      2) การสอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา 

      3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

      4) ประเมินจากโครงงานท่ีนําเสนอ 

      5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

      6) ประเมินจากฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือประเมินจากสหกิจศึกษา 

  2.2.3 ทักษะทางปญญา 

   2. 2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

      นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือ สําเร็จ

การศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู

เก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษา  ในขณะท่ีสอนอาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของ

ปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังมีแนวความคิดของตนเอง โดยมอบหมายใหนักศึกษา ไปศึกษาคนควาดวยตนเอง

และสามารถนําแนวคิดมาประยุกตใชเพ่ือเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง  ๆ 

จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 47 



      1) สามารถใชวิจารณญาณ ในการแกปญหาเก่ียวกับงานวิชาชีพท่ีศึกษาไดอยางเปนระบบ 

      2) สามารถคิดวิเคราะหงานท่ีมีความซับซอน เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

      3) สามารถนําทักษะในวิชาชีพมาประยุกตใชในการสรางงาน ท่ีใชในการประกอบวิชาชีพ

ในอนาคต 

   2. 2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

      1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใชสารสนเทศและการสื่อสาร 

      2) การอภิปรายกลุม 

      3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

   2. 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

      กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา สามารถทําไดโดยการออก

ขอสอบท่ีใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตใชความรูท่ีเรียนมา ประเมิน

ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การ

ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

  2. 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

   2. 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 

      นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงสวนใหญตองเก่ียวของกับ บุคคลอ่ืน ท้ังผูท่ีมาจาก

สถาบันอ่ืน ๆ ผูท่ีจะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือผูท่ีจะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน

จึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติตาง  ๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษา

ระหวางการสอน หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรใหมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

      1) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน สามารถวางตัวและปรับตัวในการอยูรวมกับผูอ่ืนได 

      2) มีภาวะการเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม รูจักบทบาท หนาท่ี และมี

ความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      3) สามารถแสดงความคิดเห็นในสถานการณตาง ๆ และสามารถแกไขขอขัดแยงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พรอมท้ังแสดงจุดยืนไดอยางเหมาะสม 

   2. 2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

      ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงาน

กับผูอ่ืน ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ

คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

      1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

      2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
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      3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

      4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 

      5) มีภาวะผูนํา 

   2. 2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

      ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาจากการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น

เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการทํากิจกรรมตาง ๆ  รวมกันและความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น

ของขอมูลท่ีได 

  2.2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2. 2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

      นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ันต่ํา

ดังนี้ 

      1) สามารถใชภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศในการสื่อสาร และเลือกใชรูปแบบในการ

นําเสนอไดอยางเหมาะสม 

      2) มีทักษะการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสม 

      3) สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขตอการแกปญหาหรือสรางผลงานไดอยาง

สรางสรรค 

   2. 2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้

อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และให

นําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิง

วิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

      จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง 

สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตใชทักษะการวิเคราะห 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

   2. 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือ คณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลใน

การเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอในชั้นเรียน 
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2.2.6 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุมวิชาแกน 

วท 4101105 ฟสิกสพ้ืนฐาน  

SC 4101105 Fundamental Physics                

วท 4101106 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 

SC 4101106 Fundamental Physics Laboratory                

วท 4102105 เคมีพ้ืนฐาน 

SC 4102105 Basic of Chemistry                

วท 4102106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 

SC 4102106 Basic of Chemistry Laboratory                

อส 5100101 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน  

IN 5100101 Fundamental Technology Practice                

อส 5100201 วัสดุวิศวกรรม  

IN 5100201 Engineering Materials                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

อส 5100301 จิตวิทยาอุตสาหกรรม  

IN 5100301 Industrial Psychology                

อส 5100303 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 

IN 5100303 English for Industrial Work                

อส 5100304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ  

IN 5100304 Communicative English for Careers                

วศ 5011114 เขียนแบบวิศวกรรม  

EN 5011114 Engineering Drawing 
               

วศ 5011211 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

EN 5011211 Computer  Programming                

วศ 5011215 คอมพิวเตอรสําหรับเขียนแบบวิศวกรรม 

EN 5011215 Computers for Engineering Drawing 
               

กลุมวิชาเอกบังคับ 

วศ 5011101 ทฤษ ฎีวงจรไฟฟา 

EN 5011101 Electric Circuit Theory                

วศ 5011102 วงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก  

EN 5011102 Digital Circuit and Logic Design                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วศ 5011107 โครงสรางและสถาปตยกรรมของระบบ   

    คอมพิวเตอร 

EN 5011107 Structure and Architecture of    

    Computer System 

               

วศ 5011111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

EN 5011111 Engineering Mathematics 1                

วศ 5011112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

EN 5011112 Engineering Mathematics 2                

วศ 5011213 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 

EN 5011213 Engineering Mathematics 3                

วศ 5011205 ระบบการสื่อสารขอมูล 

EN 5011205 Data Communication System                

วศ 5011214 สัญญาณและระบบ  

EN 5011214 Signal and System                

วศ 5011302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม   

EN 5011302 Data Structures and Algorithms                

วศ 5011306 โปรแกรมภาษาจาวา  

EN 5011306 Java Programming                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วศ 5011308 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา 

EN 5011308 Electromagnetic Engineering                

วศ 5011310 ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการ  

    สื่อสาร  

EN 5011310 Database and Information in    

    Communication 

               

วศ 5011201 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการ 

    สื่อสาร 1 

EN 5011201 Information and Communication   

    Engineering Laboratory 1 

               

วศ 5011204 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการ 

    สื่อสาร 2  

EN 5011204 Information and Communication   

    Engineering Laboratory 2 

               

กลุมวิชาเอกเลือก 
กลุมวิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมสารสนเทศ 
วศ 5011116 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล  

EN 5011116 Digital Control Systems                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วศ 5011118 วิศวกรรมควบคุมแบบใหม  

EN 5011118 Modern Control Engineering                

วศ 5011203 การเช่ือมตอคอมพิวเตอร  

EN 5011203 Computer Interface                

วศ 5011206 เครือขายเทคโนโลยีเว็บและการ    

    ประยุกตใชงาน 

EN 5011206 Web Technologies and     

    Applications 

               

วศ 5011212 ไมโครโปรเซสเซอร   

EN 5011212 Microprocessor                

วศ 5011301 คณิตศาสตรดิสครีต  

EN 5011301 Discrete Mathematics                

วศ 5011303 การเขียนโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตร   

EN 5011303 Programming in Mathematics    

    Simulator 

               

วศ 5011304 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี   

EN 5011304 Assembly Language Programming                

วศ 5011307 คอมพิวเตอรกราฟก 

EN 5011307 Computer Graphics                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วศ 5011309 หุนยนตศาสตรข้ันพ้ืนฐาน   

EN 5011309 Fundamental of Robotics                

วศ 5011311 วิศวกรรมซอฟตแวร   

EN 5011311 Software Engineering                

วศ 5011313 เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร  

EN 5011313 Computer Networks and     

    Communication 

               

วศ 5011314 ไมโครคอนโทรลเลอร  

EN 5011314 Microcontroller                

วศ 5011403 โครงขายประสาทเทียม   

EN 5011403 Neural Network                

วศ 5011405 ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร  

EN 5011405 Security of Computer                

วศ 5011406 การโปรแกรมเชิงขนาน   

EN 5011406 Parallel Programming                

วศ 5011408 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก  

วศ 5011408 VLSI Design                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วศ 5011409 สัมมนางานวิศวกรรมสารสนเทศและการ 

    สื่อสาร  

EN 5011409 Information and Communication   

    Engineering Seminars 

               

วศ 5011410 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรม  

EN 5011410 Programmable Logic Control                

วศ 5011418 ระบบปฏิบัติการ 

EN 5011418 Operating Systems                

วศ 5011421 การวิเคราะหและออกแบบระบบ    

    สารสนเทศ  

วศ 5011421 Information Systems Analysis and  

    Design 

               

วศ 5011422 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมสารสนเทศ  

วศ 5011422 Special Topic in Information    

    Engineering 

               

วศ 5011424 การเขียนโปรแกรมระดับสูงสําหรับงาน  

    ควบคุม  

EN 5011424 High Level Programming for Control 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุมวิชาเอกเลือกทางวิศวกรรมสื่อสาร 

วศ 5011103 อิเล็กทรอนิกส  

EN 5011103 Electronics                

วศ 5011104 วงจรอิเล็กทรอนิกส 

EN 5011104 Electronics Circuit                

วศ 5011105 วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส  

EN 5011105 Electronics Circuit Analysis                

วศ 5011106 การวัดและเครื่องมือวัด  

EN 5011106 Measurement and Instrumentation                

วศ 5011119 วงจรออปแอมป  

EN 5011119 Op-Amp  Circuits                

วศ 5011120 การควบคุมเครื่องกลไฟฟาดวย  

    อิเล็กทรอนิกสกําลัง  

EN 5011120 Control Mechanical by Power  

    Electronics 

               

วศ 5011208 การออกแบบวงจรดิจิตอล  

EN 5011208 Digital Circuit Design                

วศ 5011305 วิศวกรรมระบบควบคุม  

EN 5011305 Control Systems Engineering                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วศ 5011321 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร  

EN 5011321 Sensors and Transducers                

วศ 5011322 อิเล็กทรอนิกสกําลัง  

EN 5011322 Power Electronic                

วศ 5011312 วิศวกรรมการสื่อสาร  

EN 5011312 Communication Engineering                

วศ 5011315 การประมวลผลภาพ  

EN 5011315 Image Processing                

วศ 5011316 เสนใยแกวนําแสง 

EN 5011316 Fiber Optical                

วศ 5011317 ระบบเครือขายโทรคมนาคม  

EN 5011317 Telecommunication Networks  

    System 

               

วศ 5011318 วิศวกรรมโทรศัพท  

EN 5011318 Telephone Engineering                

วศ 5011319 ระบบสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี  

EN 5011319 Mobile Communication Systems                

วศ 5011320 ระบบเครือขายดาวเทียม  

EN 5011320 Satellite Networks System                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วศ 5011404 ระบบฟซซี  

EN 5011404 Fuzzy Systems                

วศ 5011411 วิศวกรรมสายอากาศ  
EN 5011411 Antenna  Engineering                

วศ 5011414 การสื่อสารไรสาย  

EN 5011414 Wireless Communication                

วศ 5011415 วิศวกรรมไมโครเวฟ  
EN 5011415 Microwave Engineering                
วศ 5011416 การประมวลสัญญาณดิจิตอล  
EN 5011416 Digital Signal Processing                

วศ 5011419 ทฤษฎีขาวสารและการเขารหัสเบ้ืองตน 

EN 5011419 Basic Information and Coding Theory                

วศ 5011420 โทรคมนาคมมัลติมีเดีย 
EN 5011420 Multimedia Telecommunications                
วศ 5011423 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมสื่อสาร  
EN 5011423 Special Topic in Communication  
    Engineering 

               

กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วศ 5011400 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศและ
    การสื่อสาร 
EN 5011400 Pre–Cooperative Education 

               

วศ 5011401 ฝกประสบการณวิชาชีพ 
    วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
EN 5011401 Field Experience in 
    Information and Communication  
    Engineering 

               

วศ 5011402 สหกิจศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศและการ 
    สื่อสาร 
EN 5011402 Cooperative Education inInformation 
    and Communication Engineering 

               

วศ 5011412 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการ   
    สื่อสาร 1 
EN 5011412 Information and Communication   
    Engineering Project 1 

               

วศ 5011413 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการ   
    สื่อสาร 2 
EN 5011413 Information and Communication   
    Engineering Project 2 

               

รวมความรับผิดชอบหลัก                
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา  

  2.1.1  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

  2.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน และ

ประเมินขอสอบของแตละรายวิชาวาสอดคลองกับความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู 

  2.1.3  การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานท่ีประชุมของสาขาวิชา คณะ และคณะกรรมการบริหาร

คณะกอนประกาศผลสอบ 

  2.1.4  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝกงานในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

ซ่ึงทางสถานประกอบการเปนผูรายงานวานักศึกษาปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  

  การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน

การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

  2.2.1  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ี สําเร็จ การศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

  2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน

ความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชน 

ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน 

  2.2.3 การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

  2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความ

พึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ี

สูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

  2.2.5 การประเมินจากศิ ษยเกา ท่ีไปประกอบอาชีพ ใน ดานความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียน 

รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอ

ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
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  2.2.6 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอม

ของนักศึกษาในการเรียน และ คุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ

นักศึกษา 

  2.2.7  ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมได เชน (1) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีพัฒนาเองและวาง

จําหนาย (2) จํานวนสิทธิบัตร (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ  (4) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ

ประเทศชาติ (5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2551 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 62 



หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการ ปฏิบัติงานในหนาท่ีอาจารยผูสอน ใหแกอาจารยใหม เพ่ือใหมีความรูและ

เขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ตลอดจนหลักสูตรท่ีเปดสอน 

 1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง  ๆ การ

ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

  2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก การ

สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง  ๆ การประชุมทางวิชาการ

ท้ังในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน  ๆ  

  2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

  2.2.2 กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

  2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 63 



หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน  

 การบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีกระบวนการดังตอไปนี้ 

  1.1 การแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยแตงตั้งจากอาจารยประจําหลักสูตร และมีภาระหนาท่ี

ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบจํานวน 5 คน ตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้คือ มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชา และตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงาน

ทางวิชาการท่ีดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  

  1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีการวางแผน มี

การประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปการศึกษา (มคอ. 7) และนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอยทุกรอบ 5 ป 

  1.3 การดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขอ 1-5 ดังนี้ 

     1) กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน

ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

     3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.

3 และ/หรือ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

     4) มีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ /หรือรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

     5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

 

2. บัณฑิต 

 บัณฑิตท่ีพึงประสงคตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้  

  2.1 เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  

  2.2 มีความรูในดานการสื่อสารและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมตออุปกรณ และเครื่องมือตางๆ เ ขาไว

ดวยกัน โดยเครื่องมือตางๆ สามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันไดโดยผานระบบอินเทอรเน็ต 
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  2.3 มีทักษะดานปญญา สามารถคิดวิเคราะห วิจารณ เสนอแนวความคิด และ /หรือประเมินคาอยาง

สรางสรรค รวมท้ังสามารถประยุกตใชทักษะและ /หรือความรูความเขาใจทางวิชาการในการแกปญหาอยางเปน

ระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีไดรับการฝกฝน 

  2.4 มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานท่ีไดรับ

มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมและปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

  2.5 มีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถสื่อสาร

อยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับปญหาและ

กลุมผูฟงท่ีตางกัน สามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ  และใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการสื่อสาร และ

สืบคนขอมูล 

 

3. นักศึกษา 

 มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

การคงงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนนักศึกษาดังตอไปนี้  

  3.1 กระบวนการรับนักศึกษา  สาขาวิชามีการรับเขาศึกษาในหลักสูตรไว 2 ระดับ คือ 

     1) เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

     2) เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา หรือ

ปริญญาตรี 

  3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา   สาขาวิชามีระบบและกลไกเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานโดย

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธในการดําเนินการเพ่ือการเตรียมความพรอมให

นักศึกษากอนเขาศึกษาและมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบใหแกอาจารยประจําในสาขาวิชา 

  3.3 การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา   สาขาวิชาฯมีระบบและกลไก

เก่ียวกับการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาเพ่ือใหมีแนวโนมอัตราการคงอยู และอัตราการ

สําเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูง ดังนี้ 

     1) การกําหนดอาจารท่ีปรึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือกําหนดระบบและกลไก

การดูแลใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาสําหรับนักศึกษา 

     2) การดูแลนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาใชคูมืออาจารยท่ีปรึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาโดยมีอาจารยในสาขาวิชาฯเปนกรรมการอาจารยท่ี

ปรึกษา และในกรณีท่ีนักศึกษาในความดูแลมีปญหาท่ีเกินความสามารถของอาจารยท่ีปรึกษาจะใหคําปรึกษาได 

อาจารยจะสงตอไปยังฝายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

     3) การนัดพบนักศึกษา เม่ืออาจารยท่ีปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารยจะเปนผูนัดหมาย

นักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบ  4 – 5 ครั้งตอหนึ่งภาคการศึกษา เพ่ือใหคําปรึกษาในเรื่อง เก่ียวกับการเรียนการ

สอนหรือชวยแกไขปญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาตอไป  
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     4) การติดตอสื่อสารระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารยท่ีปรึกษาจะเปน

ผูกําหนดวันเวลาใหนักศึกษาเขาพบ นอกจากวันเวลาท่ีอาจารยกําหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ

อาจารยท่ีปรึกษาและเขาพบเพ่ือขอคําปรึกษาได 

  3.4 ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา    นักศึกษาสามารถยื่นรองเรียนเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนตอหัวหนาสาขา และหัวหนาสาขาวิชานําเขาสูการประชุมกรรมการบริหารประจําหลักสูตร 

และหาทางแกไข หากท่ีประชุมกรรมการบริหารฯ แกไขไมไดใหพิจารณาสงตอคณบดีเพ่ือหาวิธีการแกไขในระดับ

คณะตอไป 

 

4. อาจารย 

 4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารยใหม มีดังนี้  

  4.1.1 คณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรประชุมรวมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย

ประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑหรือระเบียบของ สกอ.  จากนั้นจึงสํารวจจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีคง

อยู อาจารยประจําหลักสูตรท่ีจะเกษียณหรือลาออก  เพ่ือวางแผนอัตรากําลังในอนาคต   

  4.1.2 หากอัตรากําลังไมเพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารยเพ่ิมตอคณะ และมหาวิทยาลัยตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  4.1.3 มีการคัดเลือกอาจารยใหมโดยพิจารณาคุณสมบัติใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสาธิตการสอน 

  4.1.4 นอกจากนี้สาขาฯยังไดมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีประสบการณเปนพ่ีเลี้ยงให

คําแนะนําเก่ียวกับการเรียนการสอน 

 4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย 

  อาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตรมีการวางแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรและมีระบบ

สงเสริมและพัฒนาอาจารยในดานตางๆ ดังนี้  

  4.2.1 จัดโครงการอบรมสําหรับอาจารยใหม เพ่ือใหมีความรูในดานเทคนิควิธีการสอน การวัดผล

ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบยีบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

  4.2.2 จัดโครงการอบรมดานการวิจัย การทําผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารยประจํา

ใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือสงผลตอคุณภาพของหลักสูตร  

  4.2.3 กําหนดใหอาจารยประจําจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในดานการศึกษาตอ การสรางผลงาน

วิชาการ/การวิจัย และควบคุมกํากับใหอาจารยปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 

  4.2.4 จัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยในการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเขารับการอบรมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพอาจารยท้ังในดานการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสรางผลงานวิชาการ  
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปดวย การสํารวจสถานการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และการสํารวจความพึง

พอใจของศิษยเกาและศิษยปจจุบันตอหลักสูตร เพ่ือนําผลมาใชในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึง

การจัดทํารายวิชาใหทันสมัย 

 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนของ

หลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแตละ

กลุมแตละชั้นปเพ่ือวางแผนกําหนดรายวิชาท่ีจะเปดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผูสอน ท้ังรายวิชาบังคับ และ

วิชาเลือกซ่ึงรายวิชาเลือกท่ีจะเปดสอนนี้ สาขาวิชาไดใหนักศึกษาเปนผูเสนอใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

พิจารณา  หลังจากรวบรวมขอมูลเก่ียวกับรายวิชาท่ีจะเปดสอนแลว  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ผูสอนจะประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดผูสอนในแตละรายวิชา   โดยการจัดผูสอนในแตละภาคการศึกษานั้นได

พิจารณาท้ังจากความรู ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณในการสอน ซ่ึงถือวามีความสําคัญเปนอันดับ

ตน ๆ  

 การประเมินผูเรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติโดยมีระบบ/ข้ันตอนการประเมินผูเรียนซ่ึงปรากฏอยูในคูมือแนวทางการประเมินผูเรียนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คูมือแนวทางการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

 สาขาวิชาไดนําระบบ-กลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน โดย มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตร

เพ่ือกํากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีการ

กําหนดเกณฑการประเมิน โดยระบุไวใน มคอ.3 ของรายวิชาท่ีเปดสอนอยางชัดเจน ภายใน 30 วัน กอนเปดภาค

การศึกษา  

 ในสวนของผูสอนอาจารยผูรับผิดชอบในแตละรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตรฯ จะ

ดําเนินการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแตละรายวิชา ตามกลยุทธการ

ประเมินผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษาแลว ผูรับผิดชอบในแตละรายวิชา ดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือม

คอ. 5 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใตการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 สาขาวิชาฯจัดใหมีการประชุมเพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานกําหนด

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯนําเสนอตอคณะ และหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพ่ือติดตามการ

ดําเนินการตาม มคอ. ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 

80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  มคอ. 2 ท่ีสอด  

คลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

หรือ มาตรฐานคุณวุฒ/ิสาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.

4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถา

มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 
X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยาง

นอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 
X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
X X X X X 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอย

ละ 50 ตอป 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    X 
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 

  1.1.1  การประชุมอาจารยในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําหรือขอเสนอแนะ

ของอาจารยท่ีมีความรูในการใชกลยุทธการสอน 

  1.1.2 อาจารยรับผิดชอบ หรืออาจารยผูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยทานอ่ืน 

หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา 

  1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการท่ีใช โดยใชแบบสอบถามหรือ

การสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน 

  1.1.4 ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาในแตละรายวิชาทุกปลายภาคการศึกษา และสงใหอาจารยผูสอน

แตละคนเพ่ือใชเปนผลปอนกลับในการปรับปรุงการสอน 

  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร ในเรื่องวิธีการสอน

ของอาจารย การจัดกิจกรรม และงานท่ีมอบหมายแกนักศึกษา 

  1.2.3 การประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม 

  1.2.4  การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 กลยุทธการประเมิน  

  การมีกลยุทธการประเมินผลและทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริง ซ่ึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรีจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความ

รับผิดชอบของผูสอนเชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให

คะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตร

เปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูบริหารหลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบ

กับสถานศึกษาอ่ืน การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผูจางงาน เปนตน นอกจากนี้ การ

ประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทําไดโดยการสอบถามนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสม

ของรายวิชาในหลักสูตร ท้ังนี้อาจมีการประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ ผูใชงานบัณฑิตตอคุณภาพ

บัณฑิตในหลักสูตร 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 

 จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชาจะทําใหทราบปญหาของการบริหาร

หลักสูตร กรณีท่ีพบปญหาสามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น  ๆ ไดทันทีซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ซ่ึง

ทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงท้ังฉบับนั้นจะกระทําทุก  ๆ 5 ป ท้ังนี้ เพ่ือใหหลักสูตรทันสมัย

และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 

- คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

- คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

กลุมวิชาภาษา 

ศท 0011201 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

GE 0011201 Thai for Communication 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือในการสื่อสาร การสืบคน การสรุปความ การตีความ 

การขยายความ และการเสนอผลการสบืคนในรูปแบบรายงานทางวิชาการ โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทาง

ภาษา 

 

ศท 0011202 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

GE 0011202 Written for Communication 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 รูปแบบการเขียนเพ่ือการสื่อสารท่ีใชในชีวิตประจําวัน การเขียนอยางเปนทางการและไมเปน

ทางการ การเขียนจดหมาย การเขียนบันทึก การเขียนชี้แจง การเขียนแสดงความคิดเห็น และการกรอก

แบบฟอรมตางๆ 

 

ศท 0011203 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0-6)  

GE 0011203 Thai Language in Business 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การใชภาษา สํานวน และคําพูดท่ีเหมาะสมในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจตามกาลเทศะ บุคคล 

และ เครื่องมือสื่อสาร การเขียนขอความโฆษณาและการประชาสัมพันธ การเขียนรายงานทางธุรกิจ การเขียน

จดหมายธุรกิจ และการประชุมทางธุรกิจ 

 

ศท 0011204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)  

GE 0011204 English for Communication 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน และการแปลความ เพ่ือการติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆใน

ชีวิตประจําวัน การคนควาสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส และระบบเครือขายสารสนเทศ  
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ศท 0011205 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3(3-0-6) 

GE 0011205 English for Study Skills 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ทักษะการเรียนใหพรอมตอการศึกษาคนควาความรูดวยตนเองในระดับอุดมศึกษา เนนทักษะ

อาน เขียน การใชพจนานุกรม 

 

ศท 0011206 ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตนักศึกษาอุดมศึกษา 3 (3-0-6) 

GE 0011206 English for Higher Education Students 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือการติดตอสื่อสารและ

การดํารงชีวิตในสังคม มีการเรียนรูวัฒนธรรมของชนชาติตางๆจากสื่อและเครือขายทางสังคม 

 

ศท 0011207 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)  

GE 0011207 French for Communication 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ทักษะการฟง พูด อานและเขียนเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานขอความภาษาฝรั่งเศสสั้นๆ 

การเขียนประโยคพ้ืนฐานและสํานวนเพ่ือการสื่อสาร 

 

ศท 0011208 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 3(3-0-6)  

GE 0011208 French Language and Culture 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศส และภาษาฝรั่งเศส ในบริบทของวัฒนธรรม 

  

ศท 0011209 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)  

GE 0011209 Japanese for Communication 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ทักษะทางฟง พูด อาน เขียน เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การใชสํานวนในการสื่อสาร  การ

สรางประโยคพ้ืนฐาน 

   

ศท 0011210 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 3(3-0-6)  

GE 0011210 Japanese  Language and Culture 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 วัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเปนอยูของคนญี่ปุน และภาษาญี่ปุนในบริบทของวัฒนธรรม  
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ศท 0011211 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)  

GE 0011211 Chinese for Communication 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การใชสํานวนในการสื่อสาร  

การสรางประโยคพ้ืนฐาน 

 

ศท 0011212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)  

GE 0011212 Chinese Language and Culture 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวจีน และภาษาจีนในบริบททางวัฒนธรรม  

  

ศท 0011213 ภาษาอาเซียนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)  

GE 0011213 ASEAN Language for Communication 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การเขียนประโยคพ้ืนฐาน และ

สํานวนท่ีใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยเลือกเรียนภาษาประจําชาติอาเซียนภาษาใดภาษาหนึ่ง 

  

ศท 0011214 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)  

GE 0011214 ASEAN Language and Culture 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวอาเซียน และภาษาอาเซียนในบริบททางวัฒนธรรม  

โดยเลือกเรียนวัฒนธรรมของชาติอาเซียนชาติใดชาติหนึ่ง 

  

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ศท 0022101 จิตวิทยาในการดําเนินชีวิต 3(3-0-6)  

GE 0022101 Psychology  for  Life 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 แนวคิดสําคัญทางจิตวิทยาในเรื่องพฤติกรรมมนุษย  เก่ียวกับอารมณ  บุคลิกภาพ  แรงจูงใจ  

เจตคติ  การปรับตัว  เพ่ือใหเกิดความเขาใจตนเองและผูอ่ืนสามารถนําไปประยุกตใชในการสรางสัมพันธภาพกับ

ผูอ่ืน  มีทักษะในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการดํารงชีวิตในสถานการณสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาได

อยางมีความสุข 
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ศท 0022102 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

GE  0022102 Exercise  for  Health 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ประวัติ  ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงค  คุณประโยชนของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  

การวางแผนการออกกําลังกายใหสอดคลอง  เหมาะสมกับเพศ  วัย  และสภาพรางกาย  การประเมินสุขภาพกอน

การออกกําลังกาย  ผลสมรรถภาพทางกาย  ปจจัยท่ีสัมพันธเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกายโดย

การเลนกีฬาในรม  กีฬากลางแจงหรือกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  

  

ศท 0022103 เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว 3(3-0-6)  

GE 0022103 Sex  Education and Family Health 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความหมายและขอบขาย ความสําคัญและความจําเปนในการศึกษาเพศศึกษา  ความรู  และ

องคประกอบเรื่องเพศ ไดแก  พัฒนาการของมนุษยสัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคลพฤติกรรมทางเพศและ

การแสดงออก  สุขภาพทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาท  ในการหลอหลอมวิถีทางเพศ  กระบวนการ

สงเสริมการเรียนรูเรื่องเพศ  กระบวนการจัดการเรียนรูเพศศึกษาในสถานศึกษาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  

การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพศศึกษา 

 

ศท 0022201 สถานการณโลกปจจุบัน 3(3-0-6)  

GE 0022201 Contemporary  World  Affairs 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 สถานการณปจจุบัน  ในภูมิภาคตางๆ  ของโลก  เหตุการณสําคัญตางๆ  ในโลกปจจุบัน  บทบาท

และวิธีการของประเทศมหาอํานาจและองคกรระหวางประเทศ  ในการแกปญหาภายในประเทศของตนเองและ

ระหวางประเทศ 

 

ศท 0022202 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)  

GE 0022202 Thai  Society  and  Culture   

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ลักษณะท่ัวไปของสังคมไทย  การจัดระเบียบและโครงสรางสังคม  ความสําคัญบทบาทหนาท่ี

ของสถาบันตางๆ  ในสังคมไทย  สถาบันครอบครัว  สถาบันการเมืองการปกครอง  สถาบันเศรษฐกิจ  

สถาบันการศึกษา  และสถาบันศาสนา  พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย  การศึกษาและวิเคราะหปญหาทาง

เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมไทย  การสรางความม่ันคงของสังคมไทย  และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง

ยั่งยืนของสังคมไทย 
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ศท 0022203 กฎหมายกับชีวิต 3(3-0-6)  

GE 0022203 Law  and  Life 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 บอเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย  ทฤษฎีทางกฎหาย  ระบบกฎหมายตางๆ  ท่ีสําคัญ  ศักดิ์

ของกฎหมาย  การใชกฎหมาย  หลักการตีความหมาย  กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีบัญญัติ  ท่ีเก่ียวของ

กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง  กฎหมายอาญา  กฎหมายแพงและพาณิชย  ตลอดจนความสัมพันธ

ระหวางกฎหมายกับศาสตรอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน 

 

ศท 0022204 การรูสารสนเทศ 3(3-0-6)  

GE 0022204 Information  Literacy 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศ  ประเภทของสารสนเทศ  การรูสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  การสืบคนสารสนเทศ  การคัดเลือกและการประเมินคุณคาสารสนเทศ  

การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ 

  

ศท 0022205 ชีวิตกับดนตรี 3(3-0-6)  

GE  0022205 Life  and  Music 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับองคประกอบของดนตรีไทย  และดนตรีสากล  คีตลักษณและคีตกวีท่ี

สําคัญศึกษา  วิเคราะหเก่ียวกับการฟงและการศึกษาดนตรี  ฝกทักษะการฟงดนตรี  วิเคราะหและอภิปราย

เก่ียวกับวรรณกรรมทางดนตรี  ความสัมพันธระหวางดนตรีกับชีวิตของมนุษย 

  

ศท 0022206 ศิลปะเพ่ือชีวิตรวมสมัย 3(3-0-6)  

GE  0022206  Arts  for  Contemporary  life 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 เรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบานพ้ืนเมือง ท่ีทรงคุณคาทางภูมิปญญาไทย  ท้ังในอดีตและ

ปจจุบัน  โดยนํามาผสมผสานกับแนวคิดพ้ืนฐาน อันสรางสรรคข้ึนใหมใหเปนศิลปะรวมสมัย ท่ีมีความเปนไทยแฝง

ไวดวยความเปนสากล  ศึกษาในเชิงบูรณาการท่ีเก่ียวของกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม  สังคมและวัฒนธรรม  

ประกอบสื่อและประสบการณท่ีหลากหลายเพ่ือใหเกิดประสบการณสุนทรียะอันจะนํามาซ่ึงความสุข 

  

 

 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 77 



ศท 0022207 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต 3(3-0-6) 

GE 0022207 Moral  and  Ethics  for  Life 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา  วิเคราะหวิกฤตคุณธรรมจริยธรรมในสังคม   และเสนอแนว

ทางแกไข  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมท่ียึดถือ  มีสติสัมปชัญญะ  รูจักตนเอง  ชี้นําตนเองและรับผิดชอบชีวิต

ตนเองไดผานการเรียนรูดวยใจท่ีใครครวญตามกระบวนการจิตตปญญาศึกษา 

 

ศท 0022208 ทองถิ่นศึกษา 3(3-0-6)  

GE 0022208 Local  Study 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับลักษณะทางภูมิศาสตร  ประวัติความเปนมา  สภาพสังคม  

เศรษฐกิจ  การดํารงชีวิตการประกอบอาชีพเห็นคุณคาและมีสวนรวมในการอนุรักษสืบสานดานศิลปะ  ประเพณี  

วัฒนธรรมและภูมิปญญาชาวบาน  มีความภูมิใจในบุคคลสําคัญของทองถ่ิน 

 

ศท 0022209 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)  

GE 0022209 Human Rights 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความหมายของสิทธิมนุษยชน  ความสําคัญของสิทธิมนุษยชนตอสังคมมนุษย  พัฒนาการของ

สิทธิมนุษยชนในแตละยุคสมัย  บทบาทขององคการสหประชาชาติและองคกรอ่ืนในการรักษาสิทธิมนุษยชน  

ขบวนการตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชนในสวนตางๆ ของโลก  ขบวนการตอสูเรียกรองเพ่ือสิทธิมนุษยชนในประเทศ

แนวทางสงเสริมสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน 

 

ศท 0022301 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)  

GE 0022301 Sufficiency  Economy   

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความหมาย  หลักการ  และแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การเรียนรู

จากการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความตระหนักในวิถีชีวิตแหงความพอเพียง  การสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน  ในบริบทของ

สังคมยุคใหม  การสืบสานแนวคิด  รูปแบบ  และเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  การ

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป  
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ศท 0022302 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

GE  0022302  Business  in  Daily  Life 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความคิดพ้ืนฐานดานการบริหารธุรกิจ  ลักษณะของธุรกิจ  สภาพแวดลอม  รูปแบบการเปน

เจาของธุรกิจ  ธุรกิจครอบครัว  การบริหารการเงินสวนบุคคล  กรณีศึกษาและปญหาเฉพาะดานธุรกิจ 

 

ศท 0022303 การเปนเจาของธุรกิจ 3(3-0-6)  

GE  0022303 Entrepreneurship 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความหมาย  บทบาท  ประเภท  และคุณลักษณะพิเศษของการเปนเจาของธุรกิจ  วิเคราะห  

และประเมินสภาพแวดลอมตางๆ  ในการดําเนินธุรกิจ  การวิเคราะหและประเมินโอกาสทางธุรกิจ  และการนํา

เทคโนโลยีมาใช  จริยธรรมและกฎหมายท่ีเจาของธุรกิจตองปฏิบัติ  การดําเนินงานและปญหาตางๆ  ในการ

ดําเนินธุรกิจ  ความสําคัญและข้ันตอนการเขียนแผนธุรกิจ  และแนวทางในการวางแผลและพัฒนาธุรกิจอยาง

ยั่งยืน 

 

ศท 0022304 การเปนผูประกอบการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 

GE 0022304 Community  Business  Entrepreneurship 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความหมาย  ความสําคัญ  รูปแบบและองคประกอบท่ีใชในการประกอบการธุรกิจชุมชน  ไดแก

การจัดการ  การบริหารทรัพยากรมนุษย  การตลาด  การเงิน  การบัญชี  และปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของ

ผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชนท่ีเหมาะสมตอการ

ประกอบธุรกิจ  และปญหาตางๆ  ท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินการของผูประกอบการธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาถึง

จรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจท่ีมีตอชุมชนและตอสังคมโดยรวม 

  

กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ศท 0033401 ส่ิงแวดลอมในโลกของการเปล่ียนแปลง 3(3-0-6)  

GE 0033401 Environment in a Changing World 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศและความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสภาวะปจจุบันท่ีสงผลกระทบตอมนุษยท้ังทางตรงและ

ทางออม แนวทางการแกไขหรือบรรเทาปญหาบนพ้ืนฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืนและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยเนนกระบวนการมีสวนรวม การปรับตัวของมนุษยภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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ศท 0033402 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 3(3-0-6) 

GE 0033402 Modern Science and Technology 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรม การสรางองคความรูใหม รวมท้ังศึกษา

ผลกระทบตอการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอสิ่งแวดลอม การเกษตร การแพทย การสื่อสาร 

เศรษฐกิจ และสังคม 

 

ศท 0033403 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

GE 0033403 Science and Technology in Sufficiency Economy 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความหมาย หลักการ และแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนํา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใชในการดําเนินชีวิตท้ังในระดับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน และองคกร 

  

ศท 0033404 อาหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

GE 0033404 Food for Quality of Life Development 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ชนิดและความสําคัญของสารอาหารตอสุขภาพอนามัย สภาวะโภชนาการสําหรับแตละวัย การ

บริโภคอาหาร เพ่ือสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค โรคท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารไมเหมาะสม ฉลาก 

โภชนาการและเลขสารบบ ภูมิปญญาทองถ่ินกับอาหารพ้ืนบาน ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

ศท 0033405 เคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

GE 0033405 Chemistry for Daily Life 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การสํารวจ การสืบคนขอมูล การวิเคราะห และการอภิปราย เก่ียวกับสารเคมีในผลิตภัณฑท่ีใช

ชีวิตประจําวัน ในดานสุขภาพ , ความงาม , การแพทย , การแพทยทางเลือก , อาหาร , วัสดุกอสราง , เกษตร , 

สิ่งแวดลอม เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน 
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ศท 0033406 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

GE 0033406 Mathematics and Statistics for Daily Life 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การจําแนกประเภทของคณิตศาสตร  โครงสรางทางคณิตศาสตร การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  

คณิตศาสตรการเงินเบื้องตน คณิตศาสตรธุรกิจประกันภัย ความรูท่ัวไปเก่ียวกับตลาดเงินและตลาดทุน และสถิติ

ในชีวิตประจําวัน 

 

ศท 0033407 กระบวนการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

GE 0033407 Foundations of Mathematical Processes 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 กิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานสําหรับการประยุกตใชในการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

 

ศท 0033501 เทคโนโลยีกับการดําเนินชีวิต 3(2-2-5) 

GE 0033501 Technology for Daily Life 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 เรียนรูวิธีการใชงานและการซอมบํารุงเทคโนโลยีพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินชีวิต เก่ียวกับการ

ตรวจเช็คระบบไฟฟา อุปกรณและเครื่องใชไฟฟาภายในบานเบื้องตน การซอมแซมวัสดุและอุปกรณ 

เครื่องปรับอากาศ งานประปาภายในบาน 

 

ศท 0033502 การส่ือสารไรพรมแดน 3(3-0-6)  

GE 0033502 Borderless Communication 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 วิวัฒนาการของการสื่อสาร องคการการสื่อสารของไทยในปจจุบัน ความหมายและระบบการ

สื่อสารในยุคตางๆ ระบบเครือขายการสื่อสาร ทิศทางการพัฒนาระบบการสื่อสารในอนาคต กฎระเบียบท่ี

เก่ียวของกับการสื่อสารไทย การประยุกตการสื่อสารมาพัฒนาการดํารงชีวิตประจําวันใหมีประสิทธิภาพ การสราง

ประโยชนตอสังคมไทย 
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ศท 0033503 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ 3(2-2-5) 

GE 0033503 Computer Aided Product Design 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ศึกษา หลักการความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ ความหมาย พัฒนาการ รูปแบบ และ บทบาทของ

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ  ฝกปฏิบัติ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมา

ประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑใน ลักษณะ 3 มิติ ข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจน สามารถนําความรูไปใชในการ

พัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา และการนําไปประยุกตใชจริงได  
 

ศท 0033601 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 

GE 0033601 Information Technology for Quality of Life 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ือใชดําเนินกิจกรรม

ในชีวิตประจําวัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญา 
 

ศท 0033602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 3(2-2-5) 

GE 0033602 Information Technology in Learning 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 หลักการ ความสําคัญของการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ การเขาถึงแหลงสารสนเทศไดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ ประเมินสารสนเทศไดอยางมีวิจารณญาณ ใชและจัดการสารสนเทศไดตรงและสรางสรรค 

ประยุกตความเขาใจเชิงจริยธรรมและเชิงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเขาถึงสารสนเทศ    
 

ศท 0033603 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 3(2-2-5)  

GE 0033603 Modern Information Technology 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ภายใตบริบทท่ีเชื่อมโยง

ตอเนื่องกันแบบไรพรมแดนดวยคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง วิวัฒนาการของขอมูลและระบบอุปกรณ เทคโนโลยี

โทรคมนาคมสมัยใหม อีกท้ังแนวโนมของเทคโนโลยีในอนาคต 
 

ศท 0033604 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 3(2-2-5) 

GE 0033604 Internet Technology 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความรูและการปฏิบัติเก่ียวกับระบบการทํางานของอินเทอรเน็ต ปฏิบัติการใชบริการตาง ๆ ใน

อินเตอรเน็ต  ภัยคุกคามและการปองกัน จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการใชงาน 
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

 

ก. กลุมวิชาแกน 

วท 4101105 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

SC 4101105 Fundamental Physics 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การวัดทางฟสิกส เวกเตอร การเคลื่อนท่ี กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน แรงและสมดุล แรง งานและ

พลังงาน โมเมนตัม สมบัติของสสาร คลื่นกลและเสียง ความรอนและอุณหพลศาสตร  ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง 

ไฟฟากระแสสลับ แมเหล็กไฟฟา แสงและคลื่นแมเหล็กไฟฟา ฟสิกสของอะตอมและนิวเคลียร 
 

วท 4101106 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 1(0-2-1) 

SC 4101106 Fundamental Physics Laboratory 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 จัดใหมีการปฏิบัติการตามเนื้อหาวิชาฟสิกสพ้ืนฐาน อยางนอย 10 ปฏิบัติการ 
 

วท 4102105 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

SC 4102105 Basic of Chemistry 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของผสม สารแขวนลอย กาซ 

ของแข็ง ของเหลว วิธีการแยกสาร กฎอนุรักษมวล กฎอนุรักษพลังงาน จลนพลศาสตร  อะตอม โครงสรางอะตอม 

ตารางธาตุ โมเลกุล พันธะเคมีเบื้องตน ปริมาณสารสัมพันธ การเปลี่ยนแปลงของสาร สมดุลเคมี  กรด-เบส เคมี

สิ่งแวดลอม 
 

วท 4102106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-2-1) 

SC 4102106 Basic of Chemistry Laboratory 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การใชอุปกรณพ้ืนฐาน ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การทดลองท่ีสอดคลองกับทฤษฎีในเคมี

พ้ืนฐาน  
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อส 5100101 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน  2(0-4-2) 

IN 5100101 Fundamental Technology Practice 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับหลักการใชงาน การบํารุงรักษา เครื่องมือท่ัวไป (Hand tools) เครื่องมือวัด 

เครื่องมือกล เครื่องมืองานโลหะแผน การรางแบบ (Lay out) งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทํา

เกลียว งานควานฝงหัวสกรู งานย้ําหมุด งานปรับและประกอบ งานเคาะข้ึนรูป งานเชื่อมไฟฟา เชื่อมแกสรอยตอแบบตางๆ 

งานวัดและตรวจสอบชิ้นงาน งานโลหะแผนเบื้องตน การเขียนแผนคลี่อยางงาย การข้ึนรูป การประกอบชิ้นงาน 
 

อส 5100201 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 

IN 5100201 Engineering Materials 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 หลักการข้ันมูลฐานของวัสดุศาสตร  เนนในดานความสัมพันธระหวางโครงสรางและคุณสมบัติ

ของวัสดุประเภทโลหะและอโลหะ เซรามิค แอสฟลท ไม คอนกรีต พอลิเมอรและวัสดุอุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยการ

เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของวัสดุแตละประเภท ท้ังในดานคุณสมบัติและการประยุกตใช ตลอดจนความสัมพันธ

ระหวางโครงสรางทางจุลภาคและคุณสมบัติของวัสดุเหลานั้น ตัวอยางการเลือกสรรวัสดุและเทคโนโลยี

กระบวนการการผลิตใหเหมาะสมกับการใชงาน 
 

อส 5100301 จิตวิทยาอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

IN 5100301 Industrial Psychology 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี  

 การปฏิบัติทางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมท่ีมีตอมนุษย ทฤษฎีองคการ 

ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ แนวความคิดท่ีสําคัญของจิตวิทยาและการนําจิตวิทยามา

ประยุกตกับปญหาท่ีนาสนใจ เชน  ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับของใจ ความเหนื่อยลา ความปลอดภัย การสื่อสาร

และการเปนผูนํา ตลอดจนวิธีการแกปญหาของมนุษยในภาคอุตสาหกรรม 
 

อส 5100303 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

IN 5100303 English for Industrial Work 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรม โดยมุงพัฒนาและฝกฝนทักษะดาน

การอาน การเขียน การฟง และการพูดในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับงานอุตสาหกรรม เชน การอานบทความดาน

เทคนิค บันทึกขอความ ตารางขอมูล คูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร และผลิตภัณฑ ตามระบบ

มาตรฐานอุตสาหกรรม พรอมท้ังศึกษากรณีตัวอยางในงานอุตสาหกรรม เพ่ือเขียนรายงานตามรูปแบบของงาน

อุตสาหกรรม  และการนําเสนองาน  
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อส 5100304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 3(3-0-6) 

IN 5100304 Communicative English for Careers 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 พ้ืนฐานการใชภาษาอังกฤษท่ีใชในการปฏิบัติงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรือสมัครศึกษา

ตอ การเขียนประวัติยอ การเขียนบันทึกและรายงาน การสื่อสารทางจดหมายอิเลคทรอนิคส การรับและสงแฟกซ 

การสัมภาษณงาน การสนทนาและสื่อสารกับผูรวมงาน การสนทนาทางโทรศัพท การนําเสนอผลงาน ตลอดจน

การใชภาษาและทาทางสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

วศ 5011114 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

EN 5011114 Engineering Drawing 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบท่ีตั้งฉากกัน การวาดภาพบนพิกัดฉาก (การเขียน

ภาพ 3 มิติ) การกําหนดขนาดและคําพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพชวยและภาพแผนคลี่ การราง

แบบ การเขียนแบบประกอบและภาพแยกชิ้นสวน พ้ืนฐานในดานการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 
 

วศ 5011211 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)  

EN 5011211 Computer  Programming  

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 หลักการพ้ืนฐานของภาษา ชนิดของขอมูลนิพจนและตัวดําเนินการ การควบคุมการไหลของ

ขอมูล แถวลําดับและตัวชี้ โครงสรางและยูเนียน ไลบารีมาตรฐานสวนนําเขา/แสดงผล สภาพแวดลอมและฟงกชัน

ของไลบารี  แถวลําดับและโครงสรางขอมูลท่ีผูใชกําหนดเอง วิธีการแกปญหาตาง  ๆ การเขียนเอกสารประกอบ

โปรแกรม  
 

วศ 5011215 คอมพิวเตอรสําหรับเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

EN 5011215 Computers for Engineering Drawing 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับโปรแกรมท่ีใชในการเขียนแบบวิศวกรรม การใชคําสั่งเขียนแบบ 2 มิติ ใชคําสั่งชวยในการ

เขียนแบบ การแกไขแบบ การบอกขนาด การสรางเลเยอร การพิมพแบบงาน การเขียนแบบทางกล การเขียน

แบบทางโยธา และการเขียนแบบทางไฟฟา   
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ข. กลุมวิชาเฉพาะดาน 

วศ 5011101 ทฤษฏีวงจรไฟฟา  3(3-0-6) 
EN 5011101 Electric Circuit Theory 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 หนวยทางไฟฟา นิยามของแรงดัน กระแส กําลังงานและพลังงาน ชิ้นสวนวงจรประกอบดวยตัว

ตานทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา ไดโอด หมอแปลง แหลงจายท่ีเปนอิสระและไมเปนอิสระ วงจรลัมพ ทฤษฎี

วงจรและวิธีการวิเคราะห กฎของเคอรชอฟ การแบงแรงดันและกระแส  การวิเคราะหดวยโหนดและเมซ  ทฤษฎี

เทวินินและนอรตัน การวิเคราะหวงจรท่ีใชสัญญาณซายนท่ีสภาวะคงท่ีประกอบดวยคุณสมบัติสัญญาณซายน เลข

จํานวนเชิงซอน เฟเซอร ทฤษฎีวงจรและวิธีการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ การแปลงวาย-เดลตา 
 

วศ 5011102 วงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(3-0-6) 

EN 5011102 Digital Circuit and Logic Design 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ระบบตัวเลข รหัส พีชคณิตบูลลีนและตารางความจริง รูปแบบคารโนนิคอล แผนผังคารนอร วิธี 

ควินแม็กคลอสก้ี หลักการทํางานและการออกแบบวงจรดิจิตอล ดิจิตอลลอจิกเกต คุณสมบัติของดิจิตอลไอซีและ

การเชื่อมตอลอจิกเกต การลดรูปสมการลอจิก การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น วงจรเขารหัส วงจรถอดรหัสและ

ภาคแสดงผล วงจรมัลติเพล็กซ วงจรดีมัลติเพล็กซ วงจรคํานวณทางคณิตศาสตรและ วงจรเปรียบเทียบ วงจร

กําเนิดสัญญาณนาฬิกา วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร ฟลิบฟลอบ วงจรนับ วงจรเลื่อนขอมูล วงจรแปลง

สัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจิตอล โครงสรางคุณสมบัติและการใชงาน หนวยความจําแบบตาง  ๆ หนาท่ีและ

การโปรแกรมตัวควบคุมท่ีสามารถโปรแกรมได การทดลองเก่ียวกับการออกแบบวงจรดิจิตอล วงจรคอมบิเนชัน 
 

วศ 5011103 อิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

EN 5011103 Electronics 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 คุณสมบัติทางไฟฟา พารามิเตอรและการใชงานของไดโอด ทรานซิสเตอร  เฟต และออปแอมป 

การแปลความหมายจากดาตาชีท  การใหไบแอส การวิเคราะหและออกแบบวงจรจายกําลังและวงจรขยายในยาน

ความถ่ีต่ําสําหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยาย สัญญาณหลายภาค และวงจรขยายกําลัง การวัดและทดสอบวงจรใช

งานอุปกรณโซลิตสเตต อิเล็กทรอนิกส 
 

วศ 5011104 วงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

EN 5011104 Electronics Circuit 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : วศ 5011103 อิเล็กทรอนิกส 

 การทํางานวงจรเบื้องตน วงจรคอมมอนตาง  ๆ ของทรานซิสเตอร เฟต การใหไบแอส  

วงจรขยาย และการคับปลิง แคสเคด ดารลิงตัน กราฟคุณสมบัติไฟฟา  คาพารามิเตอร  
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วศ 5011105 วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

EN 5011105 Electronics Circuit Analysis 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ลักษณะสมบัติทาง กระแส แรงดันของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง  ๆ และวงจรอิเล็กทรอนิกส

พ้ืนฐาน วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กใชทรานซิสเตอร ออปแอมปและการประยุกตใชในวงจรเชิงเสนและไมเชิง

เสน วงจรกําเนิดความถ่ี วงจรขยายกําลัง แหลงจายกําลัง อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน 
 

วศ 5011106 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6) 

EN 5011106 Measurement and Instrumentation 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 คุณสมบัติของเครื่องวัดท้ังสองแบบ ท้ังแบบมีเข็ม และแบบดิจิตอลเพ่ือใช ทําการวัดสัญญาณ ของ

ไดโอด ทรานซิสเตอร เฟต และออปแอมป และสัญญาณดิจิตอล ตาง ๆ การแปลความหมาย การวิเคราะหผลการ

วัดในรูปแบบเข็ม และสตอเร็จออสซิลโลสโคป 
 

วศ 5011107 โครงสรางและสถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

EN 5011107 Structure and Architecture of Computer System 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 สถาปตยกรรมโพรเซสเซอร การทําไปปไลนนิ่ง ระบบหนวยความจํา อินพุตและเอาทพุตแนะนํา

สถาปตยกรรมของคอมพิวเตอรแบบตาง  ๆ ระบบท่ีทนตอความผิดพรอง ระบบคํานวณแบบฝงตัว ระบบคํานวณ

แบบขนาน และกระจาย ซูเปอรคอมพิวเตอรแบบเครือขาย คลัสเตอร แนะนําการออกแบบรวมกันระหวาง

สถาปตยกรรมแบบไมโคร สถาปตยกรรมแบบคําสั่งท่ียาวมาก สถาปตยกรรมแบบคําสั่งสั้น และตัวแปลภาษา 
 

วศ 5011111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

EN 5011111 Engineering Mathematics 1 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชั่น  ลิมิตของฟงกชั่น การหาคาลิมิต ฟงกชั่นตอเนื่อง อนุพันธ  

แนวคิดมูลฐานของอนุพันธ ปฏิยานุพันธ อนุพันธของฟงกชั่นเชิงพีชคณิต อนุพันธของฟงกชั่นตรีโกณมิติ กฎลูกโซ

และการประยุกตอนุพันธ อินทิกรัลจํากัดเขต ทฤษฏีบทหลักสูตรของแคลคูลัส คุณสมบัติของปฏิยานุพันธและ

อินทิกรัลจํากัดเขต จํานวน e ฟงกชั่นลอการิทึม อนุพันธของฟงกชั่นลอการิทึม ลอการิทึมธรรมชาติ ซ่ึงนิยามใน

รูปอินทิกรัล อนุพันธของฟงกชั่นตรีโกณมิติผกผันฟงกชั่นชี้กําลังท่ีนิยามในพจนของลอการิทึม อัตราสัมพัทธ กฎ

ของโลปตาลและระเบียบการอินทิเกรท 
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วศ 5011112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

EN 5011112 Engineering Mathematics 2 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : วศ 5011111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

 เวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ เวกเตอรหนึ่งหนวย ผลคูณเชิงสเกลารและผลคูณเชิงเวกเตอร  สมการ

เสนตรงและสมการระนาบ ฟงกชั่นเวกเตอรและกราฟของฟงกชั่นเวกเตอรและเวกเตอรสัมผัส เรขาคณิตใน  สาม

มิติ พ้ืนผิวและสมการพ้ืนผิว สมการพ้ืนผิวพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ระบบพิกัดทรงกระบอก ระบบพิกัดทรงกลม เสนโคง

ระนาบและพิกัดเชิงข้ัว สมการอิงตัวแปรเสริมความยาวของเสนโคง อนุพันธยอย ผลตางอนุพันธ กฎลูกโซ จุด

วิกฤติ อนุพันธยอยอันดับสอง อินทิกรัลจํากัดเขตบนบริเวณระนาบและบริเวณสามมิติ ในระบบพิกัดฉาก ระบบ

พิกัดทรงกลม และระบบพิกัดทรงกระบอก สมการเชิงอนุพันธ การแกสมการเชิงอนุพันธอันดับท่ี 1 
 

วศ 5011116 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล 3(3-0-6) 

EN 5011116 Digital Control Systems 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 พ้ืนฐานระบบควบคุมชนิดสัญญาณไมตอเนื่อง การแปลงสัญญาณและกระบวนการ การแปลง

สัญญาณ การแปลงแซด เสถียรของระบบควบคุมชนิดสัญญาณไมตอเนื่องผลตอบสนองเชิงเวลาของระบบควบคุม

 ชนิดสัญญาณไมตอเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมชนิดสัญญาณไมตอเนื่อง 
 

วศ 5011118 วิศวกรรมควบคุมแบบใหม 3(3-0-6) 

EN 5011118 Modern Control Engineering 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ตัวแปรสถานะและสมการของระบบพลวัต ความสัมพันธระหวางทรานเฟอรฟงกชั่นกับ

 แบบจําลองสมการสถานะ ผลตอบสนองเชิงเวลาของสมการสถานะแบบจําลองสถานะของระบบควบคุมชนิด

สัญญาณไมตอเนื่อง ความสามารถควบคุมและความสามารถสังเกต การวิเคราะหเสถียรภาพวิธีไลพูนอฟ ระบบ

ควบคุมผลตอบสนองท่ีดีท่ีสุด การยายตําแหนงโพลวิธีปอนกลับโดยตัวแปรสถานะ ระบบควบคุมแบบอางอิง 

แบบจําลอง ระบบควบคุมแบบอะแดบทีป 
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วศ 5011119 วงจรออปแอมป 3(3-0-6) 

EN 5011119 Op-Amp  Circuits 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 คุณลักษณะสมรรถนะทางสถิตและพลวัตของออปแอมป การชดเชย  ขอมูลจําเพาะของตัวถัง

วงจรรวมเชิงอุปมาน วงจรขยายและการปอนกลับ วงจรเปรียบเทียบ การควบคุมเชิงเลขของฟงกชันเชิงอุปมาน

และการแปลงขอมูล วงจรตั้งเวลา มาตรฐานอางอิงของแรงดันและวงจรคุมคา  วงจรขยายแหลงจายเดี่ยว วงจร

แกวงและเครื่องกําเนิดสัญญาณ วงจรผสมสัญญาณและวงจรล็อกเฟส  วงจรกรองแอกทีฟและเสถียรภาพ วงจร

แปลงแรงดันเปนกระแสและแปลงผนักลับ วงจรแปลงความถ่ีเปนแรงดันและแปลงผันกลับ วงจรตรวจวัดคายอด

วงจรไมเปนเชิงเสนและโอทีเอ และตัวควบคุมพีไอดีเชิงอุปมาน 
 

วศ 5011120 การควบคุมเครื่องกลไฟฟาดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

EN 5011120 Control Mechanical by Power Electronics 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 คุณลักษณะของสวิตชโซลิดสเตต  ไดโอดกําลัง  เอสซีอาร จีทีโอ บีเจที มอสเฟตกําลัง ไอจีบีที 

คุณลักษณะของวัสดุแมเหล็ก แกนหมอแปลงกําลัง แกนเฟอไรตและแกนผงเหล็ก วงจรขับเบส  วงจรขับเกต วงจร

จุดชนวน วงจรควบคุม การสับเปลี่ยนบังคับ การปองกันอุปกรณและวงจรฟวส อุปกรณพาสซีฟกําลัง  วงจรแปลง

ผันไฟเอซีเปนไฟดีซี วงจรควบคุมแรงดันกระแสสลับ วงจรแปลงผันวัฏจักร วงจรแปลงผันไฟดีซีเปนไฟดีซี วงจร

แปลงผันไฟดีซีเปนไฟเอซี วงจรผกผันแบบเชื่อมโยงกระแสตรงเปลี่ยนแปรได วงจรผกผันแบบพีดบัเบิลยเูอ็ม ฮาร

มอนิกและวงจรกรองแอลซี การแนะนําเบื้องตนเก่ียวกับการควบคุมมอเตอรกระแสตรงและกระแสสลับดวยสวิตช

โซลิดสเตต 
 

วศ 5011201 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 1 1(0-3-0) 

EN 5011201 Information and Communication Engineering Laboratory 1 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ปฏิบัติการความรูพ้ืนฐานในดานอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอรและสารสนเทศ โดย

เนนใหผูเรียนไดรูจักอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการศึกษาทางดานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

วศ 5011203 การเช่ือมตอคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

EN 5011203 Computer Interface 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 เทคนิคการอินเตอร เฟส มาตรฐานของพอรตและบัสตาง  ๆ การอินเตอรเฟสกับหนวยเอาตพุต 

อินพุตพ้ืนฐานและการแปลงสัญญาณระหวางแอนะลอกกับดิจิตอล โดยผานทางพอรต ขนาน พอรตอนุกรม การด

อินเตอรเฟส การอินเตอรเฟสกับหนวยความจํา การควบคุมอุปกรณไฟฟา ตาง ๆ   ดวยคอมพิวเตอร 
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วศ 5011204 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 2 1 (0-3-0) 

EN 5011204 Information and Communication Engineering Laboratory 2 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : วศ 5011201 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 1 

 ปฏิบัติการความรูในดานอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอรและสารสนเทศ โดยเนนให

ผูเรียนไดนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชรวมกับอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการศึกษาทางดานวิศวกรรมสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
 

วศ 5011205 ระบบการส่ือสารขอมูล 3(3-0-6) 

EN 5011205 Data Communication System 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 องคประกอบของการสื่อสาร ทิศทางการสื่อสาร โปรโตคอลและมาตรฐานตาง  ๆ แบบจําลอง 

OSI สัญญาณท่ีใชในการสื่อสาร ไดแก สัญญาณอะนาลอกและสัญญาณดิจิตอล ปจจัยท่ีมีผลตอกระทบตอคุณภาพ

ของสัญญาณ อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน การสงขอมูลดวยสัญญาณดิจิตอล การสงขอมูลดวยสัญญาณ

แอนะล็อก สื่อท่ีใชในการสื่อสารขอมูล การผสมสัญญาณเพ่ือใชในการสื่อสาร กระบวนการการตรวจสอบและ

แกไขความผิดพลาดของขอมูล โพโทรคอลและการควบคุมในชั้นดาตาลิงค โพโทรคอลและการควบคุมในชั้นดาตา

ลิงค พ้ืนฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
 

วศ 5011206 เครือขายเทคโนโลยีเว็บและการประยุกตใชงาน 3( 2-2 -5) 

EN 5011206 Web Technologies and Applications 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 เครือขายเทคโนโลยีเว็บ และการประยุกตใชงานสถาปตยกรรมการออกแบบและวิศวกรรมของ

เครือขายเทคโนโลยีเว็บ ระบบอารเอฟซี ของ ไออีทีเอ็ฟ ระบบทางดานซอฟแวรของเครือขายเว็บของ ดับเบิ้ล ทรี

ซี เว็บท่ีมีความหมาย เว็บบริการ และการประยุกตการใชงานในแงตาง ๆ 
 

วศ 5011208 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3(3-0-6)  

EN 5011208 Digital Circuit Design 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ระบบดิจิตอลพ้ืนฐาน พีชคณิตแบบบูล เทคนิคการออกแบบทางดิจิตอล ลอจิกเกต  การลดขนาด

ตรรกใหเล็กท่ีสุด วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลําดับ ฟลิป ฟล็อป  วงจรเชิงลําดับแบบประสานเวลาและ

แบบไมประสานเวลา วงจรคํานวณ การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางตรรก 
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วศ 5011212 ไมโครโปรเซสเซอร 3(3-0-6) 

EN 5011212 Microprocessor 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 โครงสรางของคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร คําสั่ง การเขียนโปรแกรม

แอสเซมบลี ตารางเวลา การตอหนวยความจําชิพ คําสั่งของไมโครโปรเซสเซอร การประยุกตใชงาน การเขียน

โปรแกรมควบคุม ออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร 
 

วศ 5011213 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6) 

EN 5011213 Engineering Mathematics 3  

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : วศ 5011112   คณิตศาสตรวิศวกรรม 2  

 แนวคิดมูลฐาน (ชนิด อันดับ และระดับข้ัน) สมการอันดับหนึ่ง สมการแมนตรงและสมการไม

แมนตรง ตัวประกอบเพ่ือการอินทิเกรท สมการอันดับสูง สมการเชิงเสน ผลเฉลยของสมการเชิงเสนท่ีมีสัมประ

สิทธิเปนคาคงท่ีและตัวแปร เทคนิคการแปลงลาปลาส ระบบสมการเชิงเสน ผลเฉลยในรูปอนุกรมกําลัง ผลเฉลย

ของสมการไมเอกพันธ สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน การหาผลเฉลยโดยแยกตัวแปร 
 

วศ 5011214 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

EN 5011214 Signal and System 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การแยกประเภทของสัญญาณและประเภทของระบบ การแปลงสัญญาณ ระบบเชิงเสนท่ีไม

เปลี่ยนตามเวลา การทําปริพันธคอนโวลูชั่นและการผลรวมคอนโวลูชั่น การวิเคราะหและการหาลักษณะสมบัติ

ของระบบ การวิเคราะหฟูเรียรของสัญญาณท่ีตอเนื่องและไมตอเนื่องทางเวลา การแปลงลาปลาซและการแปลง

แซด ทฤษฎีและการประยุกตในการวิเคราะหระบบ 

 

วศ 5011301 คณิตศาสตรดิสครีต 3(3-0-6) 

EN 5011301 Discrete Mathematics 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลูปอินวาเรียนท โปรแกรมเรียกตนเอง การวิเคราะหบิ๊กโอ เวลาใน

การทํางานของโปรแกรม ความสัมพันธเวียนบังเกิด กระบวนวิธีกราฟและทฤษฎีกราฟ ทฤษฎีออโตมาตา  เรกูลาร

เอกซเพรสชัน ไวยากรณไมพ่ึงบริบท ตรรกศาสตรประพจน  
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วศ 5011302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3( 2-2 -5) 

EN 5011302 Data Structures and Algorithms 
 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการกระทําท่ีเก่ียวของ ไดแก ขอมูล อารเรย สแตก คิว ลิงลิสท ไบ

นารีทรี การวิเคราะหอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรม โดยใชโครงสรางขอมูลชนิดตาง ๆ 
 

วศ 5011303 การเขียนโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

EN 5011303 Programming in Mathematics Simulator  

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจําลองปญหาทางคณิตศาสตร ทําการเปลี่ยนขอมูลทางคอมพิวเตอร

มาเปนขอมูลทางคณิตศาสตร นําขอมูลเขาโปรแกรมทางจําลองคณิตศาสตรการทําวิเคราะหโปรแกรมจําลอง

ปญหาคณิตศาสตร ฝกเขียนโปรแกรมทางจําลองคณิตศาสตร 
 

วศ 5011304 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3(2-2-5) 

EN 5011304 Assembly Language Programming 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 หลักการพ้ืนฐานของภาษาแอสเซมบลี การกําหนดตัวแปร รูปแบบประโยคคําสั่ง คําสั่งกําหนด

ขอมูล คําสั่งคํานวณ คําสั่งทําซํ้า คําสั่งเง่ือนไข คําสั่งแมคโครการใชรีจีสเตอรและการติดตอกับไมโครโปรเซสเซอร

และฝกเขียนโปรแกรมติดตอปฏิบัติการหรือควบคุมสวนประกอบรอบขางของระบบไมโครคอมพิวเตอร 
 

วศ 5011305 วิศวกรรมระบบควบคุม 3(2-2-5) 

EN 5011305 Control Systems Engineering 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 กระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบควบคุม แบบจําลองทางคณิตศาสตร การแปลงลาปลาซ 

ทรานสเฟอรฟงกชั่น ผังสัญญาณและกราฟสัญญาณ คุณสมบัติของกระบวนการ  การควบคุมแบบปอนกลับ 

เสถียรภาพของระบบควบคุม การเลือกและการปรับเครื่องควบคุม เสนทางรากของระบบควบคุม การวิเคราะหผล

การตอบสนอง ความถ่ี การชดเชยระบบควบคุม การคุมกระบวนการ เวลาเฉลี่ยและกระบวนการ ตอบสนอง

ยอนกลับระบบควบคุมแบบหลายวงจร การควบคุมแบบปอนลวงหนาการควบคุมสัดสวนการไหล การควบคุม

แบบปรับตัว การควบคุมกระบวนการชนิดหลายตวัแปรเขาและหลายตัวแปรออก การควบคุมแบบแยกปฏกิิริยา

ภายใน 
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วศ 5011306 โปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 

EN 5011306 Java Programming 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 พ้ืนฐานการโปรแกรมภาษาจาวา การโปรแกรมเชิงวัตถุดวยจาวา การทํางานของแอพเพ็ต การ

ทํางานเทรด และแอนนิเมชัน การติดตอกับผูใชเบื้องตน และการติดตอกับผูใชข้ันสูง การประยุกตแบบผูใชคน

เดียว แนะนําการโปรแกรมบนเครือขายดวยจาวา 
 

วศ 5011307 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(3-0-6) 

EN 5011307 Computer Graphics 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 พ้ืนฐานทางซอฟตแวรและฮารดแวรของระบบคอมพิวเตอรกราฟกส การคํานวณในดาน

คอมพิวเตอรกราฟกส เทคนิคตาง  ๆ ของการเขียนโปรแกรมเพ่ือทําการเปลี่ยนรูปของภาพ พ้ืนผิววัตถุ และการ

จําลองรูปแบบตาง ๆ 

 

วศ 5011308 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

EN 5011308 Electromagnetic Engineering 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การวิเคราะหเวกเตอร กฎของคูลอมปและความเขมสนามไฟฟา ความหนาแนนฟลักซไฟฟา กฎ

ของเกาสและไดเวอรเจนซ พลังงานและศักยไฟฟา ตัวนํา ไดอิเล็กตริกและความจุไฟฟา สมการของปวซซองและ

ลาปลาซ สนามแมเหล็กสถิต แรงท่ีกระทําในสนามแมเหล็ก สารแมเหล็กและความเหนี่ยวนํา สนามท่ีเปลี่ยนแปลง

กับเวลา และสมการของแมกซเวลล 
 

วศ 5011309 หุนยนตศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

EN 5011309 Fundamental of Robotics 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 เทคโนโลยีของหุนยนตพ้ืนฐานคณิตศาสตร  สําหรับเทคโนโลยีหุนยนตโฮโมจีเนียสทรานสฟอร -

เมชั่น คีนีเมติกอิเควชั่น และความสัมพันธดานดิฟเฟอเรนเชียล การควบคุมการเคลื่อนท่ี การสรางโปรแกรม และ

การประยุกตในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ  
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วศ 5011310 ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 

EN 5011310 Database and Information in Communication 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 แบบจําลองระบบฐานขอมูล ทฤษฎีรูปแบบบรรทัดฐานและการออกแบบฐานขอมูล ภาษา

สอบถาม พจนานุกรมขอมูล การควบคุมภาวะพรอมกัน และการกูคืนจากความลมเหลว ความปลอดภัยและความ

คงสภาพของขอมูล และกรณีศึกษาเก่ียวกับภาษาและระบบฐานขอมูลเชิงพาณิชย  การปรับการสอบถามให

เหมาะสม การสรางเคอรเนลของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง ระบบฐานขอมูลเชิง

กระจาย ภาษาของการติดตอกับผูใช และภาษาสอบถามเชิงภาพ การจัดองคประกอบฐานขอมูล การประยุกตใช

งานระบบสารสนเทศ 
 

วศ 5011311 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

EN 5011311 Software Engineering 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวร การกําหนดความตองการประเภทตาง  ๆ ของการออกแบบ

ซอฟตแวร เชน แบบขอมูล แบบเชิงวัตถุ แบบเชิงกระบวนการ วิธีฟอรมอล การออกแบบสวนเชื่อมตอกับผูใช 

วิธีการออกแบบโปรแกรม การกําหนดคุณลักษณะของโปรแกรม นามธรรมขอมูลและโครงสรางการควบคุม 

คุณสมบัติท่ีสําคัญ  ๆ ของซอฟตแวร เทคนิคการแกไขและการทดสอบโปรแกรม การบริหารโครงการพัฒนา

ซอฟตแวร การวางแผนการคิดราคาการพัฒนาซอฟตแวร การบริหารรูปแบบระบบ และการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง การจัดทําเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ 
 

วศ 5011312 วิศวกรรมการส่ือสาร 3(3-0-6) 

EN 5011312 Communication Engineering 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 วิธีการทางฟูเรียรในการวิเคราะหและการใชแทนสัญญาณ ไดแก การหาอนุกรมฟูเรียรของ

สัญญาณมีคาบ การแปลงฟูเรียรของสัญญาณไรคาบ การหาความเขมสเปกตรัมของสัญญาณ การหากําลังของ

สัญญาณ สัญญาณรบกวน อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน การมอดูเลตเชิงขนาด การมอดูเลตเชิงความถ่ี

และเฟส การมอดูเลตแบบพัลส 
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วศ 5011313 เครือขายคอมพิวเตอรและการส่ือสาร 3(3-0-6) 

EN 5011313 Computer Networks and Communication 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร หลักการทํางานของโปรแกรมประยุกตบนเครือขาย

อินเตอรเน็ต องคประกอบเครือขายคอมพิวเตอร รูปแบบโอเอสไอและการจัดลําดับชั้นของโพรโทคอล การโตตอบ

ระหวางชั้นของโพรโทคอลโดยใชหลักการบนลงลาง หลักการทํางานและฟงกชันของโพรโทคอลแบบตาง  ๆ  การ

ตรวจหาความผิดพลาด การสงขอมูลซํ้าและสมรรถนะ  เทคโนโลยีระบบเครือขายทองถ่ินและโทโพโลยี รูปแบบ

ของ IEEE 802. x ฟงกชันและอุปกรณตัวทวนสัญญาณ บริดจ สวิตช เราเตอร เกตเวย 
 

วศ 5011314 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(3-0-6) 

EN 5011314 Microcontroller 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 พ้ืนฐานของไมโครโปรเซสเซอร  ความเปนมา  ระบบไมโครคอมพิวเตอร  บัส ไมโครโปรเซสเซอร

กับซอฟตแวร โครงสรางภายใน รีจีสเตอร ภาษาแอสเซมบลี  คําสั่งภาษาแอสเซมบลี  ฮารดแวรไมโครโปรเซสเซอร 

หนวยความจํา การสื่อสารแบบขนาน  พอรตนําเขาหรือสงออก  อินเตอรรัพต คุณสมบัติไมโครคอนโทรลเลอร 

โหมดการทํางาน หนวยความจํารีจีสเตอร  การอางแอดเดรส ชุดคําสั่ง  การเขียนโปรแกรมเบื้องตนและการเชื่อม

กับอุปกรณภายนอก  
 

วศ 5011315 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 

EN 5011315 Image Processing 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ข้ันตอนพ้ืนฐานในการประมวลผลรูปภาพ องคประกอบของระบบประมวลผลรูปภาพ การ  

ทรานสฟอรมรูปภาพ การปรับปรุงรูปภาพโดยใชหลักการของ เอ็นฮานสเมนทและรีสทอเรชั่น การบีบอัด

ขอมูลภาพ การวิเคราะหรูปภาพ เซกเมนทเตชั่น การวัดคุณสมบัติของวัตถุในรูปภาพ และการแบงแยกวัตถุ การ

สรางภาพโดยวิธีตาง ๆ  
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วศ 5011316 เสนใยแกวนําแสง 3(3-0-6) 

EN 5011316 Fiber Optical  

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 คุณสมบัติและโครงสรางของเสนใยแกวนําแสง  ฟสิกสของแสงกับการทํางานของเสนใยแกว  

การดีเกรดของสัญญาณในใยแกว  กรรมวิธีการผลิตใยแกวนําแสงและกรรมวิธีการนําไปใชงาน  การผิดรูปและการ

ลดทอนของสัญญาณในเสนใยแกว  แหลงกําเนิดสัญญาณแสงแบบธรรมดาและแสงเลเซอร  การสงลําแสงกําลังสูง

และการคับปลิง  การมอดูเลตขอมูลกับสัญญาณแสง  อุปกรณตรวจจับลําแสง  การออกแบบเครื่องรับขอมูลจาก

ลําแสง  การสงขอมูลหลายชองสัญญาณดวยเทคนิคการมัลติเพล็ก  การวิเคราะหระบบ  การวัดคาพารามิเตอร

ตาง ๆ ของเสนใยแกวและระบบ 
 

วศ 5011317 ระบบเครือขายโทรคมนาคม 3(3-0-6) 

EN 5011317 Telecommunication Networks System 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 โทรคมนาคมยุคใหม หลักการ จัดการระบบโทรคมนาคม ทางดานขอมูล และเสียง การประยุกต

ทาง โทรคมนาคมกับขบวนการดําเนินธุรกิจ โครงสรางของ  อุตสาหกรรมทางโทรคมนาคม เทคโนโลยีการสื่อสาร 

ทางดานเสียงและ  ขอมูล เครือขายแบบสวิทซกับเครือขายแบบแพ็คเก็จ POTS, PBX, และ Centrex voice 

systems เศรษฐกิจของระบบ โทรคมนาคม แนวโนมของ  ระบบเครือขายขอมูลของบรษัิท ผลกระทบ ของระบบ

โทรคมนาคมตอ โครงสรางของบริษัท อินเตอรเน็ตอินทราเน็ต เอ็กทราเน็ต และ  เครือขายเสมือนสวนตัว (VPNs) 

เสียงผานอินเตอรเน็ตโปรโตคอล (VoIP) 
 

วศ 5011318 วิศวกรรมโทรศัพท 3(3-0-6)  

EN 5011318 Telephone Engineering  

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 โครงขายโทรศัพท ความรูพ้ืนฐานของระบบโทรศัพท ระบบชุมสายโทรศัพทแบบตาง  ๆ ระบบ

การสงสัญญาณ ระบบการมอดูเลต ระบบควบคุมการตัดตอโทรศัพท การวิเคราะหทราฟฟกเบื้องตน แผนการแบง

เลขหมาย ระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี การจัดความถ่ี  เทคนิคการมอดูเลต เทคนิคการสง สัญญาณ เทคนิคการแบง

ชองสัญญาณ 
 

วศ 5011319 ระบบส่ือสารแบบเคล่ือนท่ี 3(3-0-6) 

EN 5011319 Mobile Communication Systems 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ความรูเบื้องตนระบบสื่อสารไรสาย  การแพรกระจายคลื่น  ทฤษฎีและหลักการของระบบ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี  องคประกอบของระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี  การประมวลสัญญาณ  การใชสื่อรวมกัน  (FDMA 

TDMA CDMA) มาตรฐานระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีตาง ๆ อาทิ ระบบ AMPS GSM CDMA 
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วศ 5011320 ระบบเครือขายดาวเทียม 3(3-0-6) 

EN 5011320 Satellite Networks System 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ระบบสื่อสารดวยดาวเทียม คุณสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ อุปกรณเก่ียวกับสัญญาณไมโครเวฟ วีธี

การมอดูเลตตาง ๆ ทฤษฎีของสายอากาศแบบจานสะทอนสัญญาณขนาดใหญ  องคประกอบของดาวเทียมสื่อสาร  

กลศาสตรของการโคจรของดาวเทียม เสถียรภาพของวงโคจร หลักการของทรานสพอนเดอรในดาวเทียม  หลักการ

คํานวณเก่ียวกับปริมาณของขอมูลท่ีจะสงผานดาวเทียม  การพิจารณาทางดานเศรษฐศาสตรของระบบสื่อสารดวย

ดาวเทียม การพิจารณาดานการสื่อสารของระบบสถานีภาคพ้ืนดินตาง ๆ 
 

วศ 5011321 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(3-0-6) 

EN 5011321 Sensors and Transducers 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การวัดทางตรงและการวัดทางออม การแปลงรูปพลังงานของเซนเซอร  เซนเซอรชนิดพาสซีป

และเซนเซอรชนิดแอคทีป ปจจัยความผิดพลาดของเซนเซอร นิยามเก่ียวกับเซนเซอรการปรับปรุงการวัดของ

เซนเซอร วงจรสงสัญญาณออกของเซนเซอร วงจรขยายรับสัญญาณของเซนเซอร วงจรของเซนเซอร วงจรขยาย

สําหรับเซนเซอร การปองกันสัญญาณรบกวน อุปกรณวัดความเรง โพเทนชิออมิเตอร เอ็นโคดเดอร  รีโซลฟเวอร 

อุปกรณตรวจจับระยะ อุปกรณตรวจจับแสง อุปกรณตรวจจับการชน อุปกรณสําหรับวัดแรง วัสดุเพียโซเซรามิกส 

ไจโรสโคป อุปกรณตรวจวัดความดัน 
 

วศ 5011322 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

EN 5011322 Power Electronic  

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ทรานสดิวเซอร สเตรนเกจ อุปกรณโฟโตอิเล็กตริก การใชงานทางอุตสาหกรรมของอุปกรณแอค

ตีฟไทรีสเตอร เพาเวอรทรานซิสเตอร บทบาทของอิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับการนําไปใชเพ่ือปองกันการทํางานท่ี

ผิดพลาดของระบบไฟฟา วงจรรีเลย คุณสมบัติและการวิเคราะหหาคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ การขยายในยาน

และแบบตาง ๆ เซอรโว และคอนเวอรเตอรแบบตาง ๆ 
 

วศ 5011403 โครงขายประสาทเทียม 3(3-0-6) 

EN 5011403 Neural Network 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 โครงขายประสาทเทียม เพอรเซ็พตรอน การเรียนรูของเพอรเซ็พตรอน แอกติเวชั่นฟงกชัน 

โครงขายประสาทเทียมหลายชั้น โครงขายประสาทเทียมปอนไปขางหนา โครงขายประสาทเทียมแบบปอนกลับ 

การเรียนรูแบบแพรกลับ โครงขายฮอปฟลด  การเรียนรูโครงขายประสาทเทียมหลายชั้น 
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วศ 5011404 ระบบฟซซี 3(3-0-6) 

EN 5011404 Fuzzy Systems 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 แนวความคิดของทฤษฎีทางฟซซี และหลาย  ๆ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับแนวความคิดทางฟซซี 

ทฤษฎีทางฟซซีลอจิก ทฤษฎีฟซซีเซ็ท การประยุกตใชของทฤษฎีทางฟซซีในงานดาน ระบบการ ควบคุมโดยฟซซี

ลอจิก ฐานขอมูลแบบฟซซี 
 

วศ 5011405 ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

EN 5011405 Security of Computer System 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และขอมูลจากการเขาถึงและ

การแกไขท่ีไมไดรับอนุญาต การปกปองระบบจากการบุกรุกเพ่ือใหปฏิเสธการใหบริการ คํานิยามอยางเปนทางการ

ของความปลอดภัย ความเปนสวนตัว และความคงสภาพ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง  ทฤษฎี

สารสนเทศ  การไหลของสารสนเทศและเสนทางแอบแฝง การเขียนรหัสคําสั่งและการเขารหัสลับ วิธีการรับรอง

ตัวตน ความสามารถในการใชงาน รายการอนุญาตการเขาถึง และขอบเขตปองกัน มาตรฐาน ซอฟตแวร ไวรัส 

วิธีการตรวจสอบและควบคุม องคประกอบทางกฎหมาย การควบคุมฐานขอมูลและการอนุมาน เคอรเนลความ

ปลอดภัย วิธีการทวนสอบความถูกตองทางตรรกะ 
 

วศ 5011406 การโปรแกรมเชิงขนาน 3(3-0-6) 

EN 5011406 Parallel Programming 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ประเภทของระบบคอมพิวเตอร ระดับของการประมวลผลเชิงขนาน เพ็ททรีเน็ต โครงสราง

เครือขาย บัส สวิตชิ่งแบบจุดตอจุด การประมวลผล เชิงขนาน แบบอะซิงโครนัส การประมวลผลเชิงขนานแบบ

ซิงโครนัส ภาษาโปรแกรมเชิงขนาน ประสิทธิภาพของระบบเชิงขนาน 
 

วศ 5011408 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก 3(3-0-6) 

EN 5011408 VLSI Design 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การทํางานของทรานซิสเตอรแบบมอส ระดับแรงดันเทรสโฮลด อุปกรณแบบเอ็นมอสและพีมอส 

ลักษณะของกระแสและแรงดัน ตัวกลับสัญญาณแบบซีมอส เกทสงผานขอมูล วงจรบัพเฟอร วงจรตรรกแบบไดนา

มิก การปรีชารจ ฟลิบฟลอบแบบสแตติคและไดนามิค กฎการออกแบบและเลยเอาท การฟาบริเคท 
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วศ 5011409 สัมมนางานวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 3(2-2-5) 

EN 5011409 Information and Communication Engineering Seminars 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ศึกษาหลักการจัดการสัมมนาในแบบตาง  ๆ จัดการสัมมนาในและหรือนอกหองเรียน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณในงานเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอรระหวางนักศึกษา อาจารย วิทยากรท่ีมี

ประสบการณแตกตางกัน เพ่ือหาแนวทางแกปญหาและวิธีดําเนินงานเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอรใหมี

ประสิทธิภาพ 
 

วศ 5011410 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรม 3(3-0-6) 

EN 5011410 Programmable Logic Control 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 โครงสรางของพีแอลซี หนาท่ีของโมดูลประเภทตาง  ๆ โมดูลแบบอินพุทเอาทพุท โมดูลจายไฟ  

การควบคุมแบบลําดับข้ัน ประเภทท่ีภาษาใชโปรแกรม คําสั่งซีเควนซพ้ืนฐานตาง  ๆ การเขียนโปรแกรมแบบแลด

เดอร เพ่ืองานควบคุมแบบลําดับข้ัน การเขียนโปรแกรมเพ่ือเชื่อมตอกับผูใช  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโปรโตคอล 
 

วศ 5011411 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

EN 5011411 Antenna  Engineering 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 คําจํากัดความและทฤษฎีบทพ้ืนฐานสูตรคํานวณปญหาการแพรกระจาย ซอนจุดแบบไอโซ -

โทรปค แพทเทอรนของสนามและแพทเทอรนของกําลังงาน ทิศทางและเกน อิมพีแดนซของการแพรคลื่น   การ

โพลาไรซของคลื่น การแพรจากหนวยกระแส คุณสมบัติการแพรกระจายของสายอากาศแบบเสนลวด  สายอากาศ

แบบอาเรย สายอากาศแบบยากิอุดะ สายอากาศแบบลอกเพอริโอดิก สายอากาศแบบอะเพอรเจอร 
 

วศ 5011414 การส่ือสารไรสาย 3(3-0-6) 

EN 5011414 Wireless Communication 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบเซลลูลาปจจุบัน ทฤษฎีและหลักการของระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ระบบสื่อสารสวนบุคคล หลักการทํางานของระบบรับสงวิทยุแบบเซลลูลา การวางแผนใชงานความถ่ี การแบง

เซลล การออกแบบระบบใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน กรณีศึกษาของการเลือกโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ระบบอะนาล็อก ตัวเลือกของระบบดิจิตอลไดแก CDMA, GSM, DECT, CT2, DCS1800 และ PCN การ

เคลื่อนยายของบุคคล/อุปกรณปลายทาง และการใหบริการขามโครงขาย 
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วศ 5011415 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

EN 5011415 Microwave Engineering 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 สมการแม็กซเวลลและเง่ือนไขขอบเขต ทฤษฏีสายนําสัญญาณในระบบไมโครเวฟและทอนําคลื่น 

พารามิเตอรกระจัดกระจาย สมิตชารท การแมทชชิ่งอิมพีแดนซ การสรางและการขยายสัญญาณไมโครเวฟ 

ไมโครเวฟรีโซเนเตอรและตัวกรองความถ่ีแบบตาง  ๆ ตัวแบงกําลังงานและไดเร็คชันนอลคัปเปลอร เมจิกทีและ

อุปกรณไมโครเวฟ หลอดแมกซนิวตรอน หลอดไครสตรอน หลอดไจโรตรอน การวิเคราะหโครงขายระบบ

ไมโครเวฟเบื้องตน ระบบเรดาห การวัดทางไมโครเวฟและการประยุกตใชงาน ความปลอดภัยการใชระบบ

ไมโครเวฟ การออกแบบระบบสื่อสารไมโครเวฟ 

 

วศ 5011416 การประมวลสัญญาณดิจิตอล 3(3-0-6) 

EN 5011416 Digital Signal Processing 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 หลักการพ้ืนฐานของระบบและสัญญาณเวลาแบบไมตอเนื่อง การสุมตัวอยางสัญญาณเวลา

ตอเนื่องและผลจากการควอนไทเซชั่น การแปลงฟูริเยรของสัญญาณเวลาไมตอเนื่องและการแปลงซี การแปลงฟูริ

เยรแบบไมตอเนื่องและโครงสรางของวงจรกรองแบบดิจิตอล เทคนคิออกแบบวงจรกรองไอไออารและวงจรกรอง

เอฟไออาร ผลของความเท่ียงจํากัด การแปลงอิลแบรตแบบไมตอเนื่องและการกรองผกผัน การวิเคราะหเซฟ

สตรัม 
 

วศ 5011418 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

EN 5011418 Operating Systems 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ การจัดการและบริหารหนวยความจําหลัก 

หนวยความจําเสมือน หนวยความจําสํารอง อุปกรณอินพุท/ เอาทพุท ระบบไฟล การจัดการเก่ียวกับโพรเซสและ

เทรด โพรเซสโมเดลของการประมวลผล ความสัมพันธระหวางการกีดกัน และการทํางานรวมกันของโพรเซส การ

ใชเซมาฟอร 
 

วศ 5011419 ทฤษฎีขาวสารและการเขารหัสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

EN 5011419 Basic Information and Coding Theory 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 แหลงกําเนิดขาวสารแบบตาง  ๆ การวัดปริมาณขาวสาร อัตราขาวสาร การลดขนาดขอมูลแบบ

ตาง ๆ การเขารหัสขาวสารของชองสัญญาณ ขอบเขตของแฮมม่ิง การเขารหัสเพ่ือตรวจสอบการผิดแบบตาง  ๆ 

การ เขารหัสเพ่ือแกไขการผิดแบบบล็อก แบบหมุนวน การเขารหัสแบบคอนโวลชูัน 
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วศ 5011420 โทรคมนาคมมัลติมีเดีย 3(3-0-6) 

EN 5011420 Multimedia Telecommunications 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 เครือขายมัลติมีเดีย โพรโตคอลมัลติมีเดีย ลักษณะโครงสรางและรูปแบบการเก็บขอมูลของระบบ

มัลติมีเดีย การบีบอัดภาพ การเขารหัสภาพและเสียง การเขารหัสเสียงพูด และการประยุกตใชงานโทรคมนาคม

มัลติมีเดีย 
 

วศ 5011421 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

EN 5011421 Information Systems Analysis and Design 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 การวิเคราะหระบบสารสนเทศ ข้ันตอนตาง  ๆ ของการพัฒนาระบบ การสรางแผนภูมิการไหล

ของขอมูล ขอมูลดิกชันนารี การออกแบบระบบ การออกแบบสวนติดตอกับผูใช สวนเก็บขอมูล การวิเคราะหและ

การออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
 

วศ 5011422 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมสารสนเทศ 3(2-2-5) 

EN 5011422 Special Topic in Information Engineering 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 เนนทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีนาสนใจทางดานวิศวกรรมสารสนเทศ 
 

วศ 5011423 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมส่ือสาร 3(2-2-5) 

EN 5011423 Special Topic in Communication Engineering 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 เนนทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีนาสนใจทางดานวิศวกรรมสื่อสาร  
 

วศ 5011424 การเขียนโปรแกรมระดับสูงสําหรับงานควบคุม 3(2-2-5) 

EN 5011424 High Level Programming for Control 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมตามหลักพ้ืนฐานของภาษาระดับสูง ท่ีมีการใชงานอยางแพรหลายใน

ปจจุบัน ชนิดของขอมูล นิพจนและตัวดําเนินการการตัดสินใจการวนซํ้า การเขียนโปรแกรมเพ่ือเชื่อมตอ กับ

มาตรฐานสวนนําเขาและสงออก ในรูปแบบขนาน และอนุกรม เพ่ือประยุกตใชงานควบคุมดวยการโปรแกรม 
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ค. กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม 

วศ 5011400 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  1(0-2-1) 

EN 5011400 Pre–Cooperative Education 

 การปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยใหมีองคความรู

เรื่องหลักการแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการข้ันตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับเก่ียวกับสหกิจ

ศึกษา ความรูพ้ืนฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน  การสอบสัมภาษณ  บุคลิกภาพ  และการเลือก

สถานประกอบการ ตลอดจนความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสราง

ทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรูเก่ียวกับมาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัย     และ

อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการและการนําเสนอโครงงานหรือผลงานการเตรียม

ความพรอมสูความสําเร็จ 
 

วศ 5011401 ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 4(480) 

EN 5011401 Field Experience in  Information and Communication Engineering 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือภาครัฐบาลทางดานท่ี

เก่ียวของกับดานวิศวกรรมสารสนเทศ หรือดานวิศวกรรมสื่อสาร อยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 480 

ชั่วโมง ทําใหเกิดประสบการณจริงจากการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา 
 

วศ 5011402 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 6(640) 

EN 5011402 Cooperative Education in Information and Communication Engineering 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ผานการอบรมเตรียมความพรอมกอนไปสหกิจศึกษาฯ 

   ไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง 

 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เสมือนหนึ่งเปน

พนักงานของสถานประกอบการ ในตําแหนงผูชวยวิศวกรมีภาระงานตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู

ความสามารถ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหหรือ 640 ชั่วโมง ปฏิบัติตนตามระเบียนการบริหารงานบุคคล

ของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีแนนอนและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย

จากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศงานการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

เปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการกอนสําเร็จการศึกษา 
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วศ 5011412  โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 1 1(0-2-1)  

EN 5011412  Information and Communication Engineering Project 1 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : ไมมี 

 ศึกษาคนควา งานวิจัยเพ่ือสรางชิ้นงาน ในหัวขอเรื่องท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีวิศวกรรม

สารสนเทศและการสื่อสาร ภายใตการอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
 

วศ 5011413  โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 2 2(0-4-2)  

EN 5011413  Information and Communication Engineering Project 2 

 วิชาท่ีตองศึกษากอน : วศ 5011412  โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 1 

 จัดทําโครงการตามหัวขอเรื่องท่ีไดเลือกไวในวิชาโครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 
 

 

  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 103 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

    - ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2551 

    - ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการโอนผลการเรียนการเทียบโอนผล

การเรียน และการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550  

  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 104 



 

 

 

 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

---------------------------- 

โดยท่ีเห็นวาเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับ วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบ

กับมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งท่ี  ๑๑ / ๒๕๕๑  เมื่อวันท่ี  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเทพสตรีจึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

  ขอ  ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๑” 

   ขอ  ๒ ใหใชขอบังคับน้ีกับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี 

(ตอเน่ือง)   ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๑  เปนตนไป 

  ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีรับเขาศึกษากอนขอบังคับน้ีใชบังคับ  ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรีวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. ๒๕๕๐  ตอไปจนกวาจะจบการศึกษา 

   บรรดา  กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในสวนท่ีกําหนด

ไวแลวในขอบังคับน้ี หรือขัด หรือแยง  กับขอบังคับน้ี  ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

   ขอ  ๔ ในขอบังคับน้ี  

   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   “สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   “สภาวิชาการ”  หมายถึง  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   “อธิการบด”ี   หมายถึง    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

   “คณะ”  หมายถึง    คณะ  ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

    “อาจารยผูสอน”  หมายถึง คณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหรับผิดชอบ

สอนรายวิชาแตละภาคการศึกษา 

    “นักศึกษาภาคปกติ”   หมายถึง   นักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามแผนการศึกษาภาคปกติ 

    “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาพิเศษหรือตามแผนการ

ศึกษาอ่ืนใดท่ีไมใชนักศึกษาภาคปกติ 

  ขอ  ๕ ใหอาจารยผูสอนประเมินผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  แต

สําหรับรายวิชาท่ีกําหนดใหมีการประเมินผลท้ังระหวางภาคการศึกษาและการสอบปลายภาคการศึกษาใหกําหนดคะแนนการ

ประเมินผลระหวางภาคการศึกษาไดไมเกินรอยละเจ็ดสิบของคะแนนท้ังหมด 

  สําหรับการวัดผลการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใหมหาวิทยาลัยจัดทําเปนประกาศ  วาดวยการวัดผล

การศึกษา  โดยเฉพาะวิชาในหมวดเฉพาะดานนิติศาสตรใหมีการสอบปลายภาคเปนครั้งเดียว 
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  ขอ  ๖ นักศึกษาจะมีสิทธิเขาสอบประเมินผลปลายภาคการศึกษาในรายวิชาใด ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

น้ันและมีเวลาเรียนในรายวิชาน้ันตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

  ขอ  ๗ นักศึกษาผูมีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษาแตขาดสอบ  เน่ืองจากเหตุเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนอยางยิ่ง  

ใหยื่นคํารองขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบตอคณะซึ่งรับผิดชอบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีขาดสอบของรายวิชาน้ัน  โดยใหคณะ

แตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึงไมนอยกวาสามคนเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาคํารอง    

   ท้ังน้ี  ตองดําเนินการสอบใหเสร็จสิ้นภายใน สอง สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป 

   ขอ  ๘ เมื่ออาจารยผูสอนประเมินผลการศึกษาเสร็จเรียบรอยแลวใหเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา

อนุมัติผลการประเมิน  โดยมีหลักเกณฑดังน้ี 

   (๑)  เกณฑการประเมินผลการศึกษาระบบมีคาระดับคะแนน  แบงออกเปน  ๘  ระดับ  ดังตอไปน้ี 

 ระดับคะแนน   ความหมายของผลการศึกษา    คาระดับคะแนน 

  A    ดีเยี่ยม   (Excellent)  ๔.๐ 

  B+    ดีมาก   (Very  Good) ๓.๕ 

  B    ดี   (Good)  ๓.๐ 

  C+    ดีพอใช   (Fairly  Good) ๒.๕ 

  C    พอใช   (Fairy)  ๒.๐ 

  D+    ออน   (Poor)  ๑.๕ 

  D    ออนมาก   (Very  Poor) ๑.๐ 

  E    ตก   (Fail)  ๐.๐ 

  

     (ก)  ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบได  นักศึกษาตองไดคาระดับคะแนนไมต่ํากวา  D   

     (ข)  ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดสําหรับรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  และรายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพ  นักศึกษาตองไดระดับคะแนนไมต่ํากวา  C  ถาไดระดับคะแนนต่ํากวา  C  จะตองลงทะเบียนเรียนใหม 

     (ค)  ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดเปน  E  จะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบ

ได   เวนแตรายวิชาเลือก  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีอยูในกลุมเดียวกัน  แทนได     

     สําหรับการให  E   ในรายวิชาใด  ใหใชในกรณีตอไปน้ี 

      ๑. นักศึกษาสอบตก 

      ๒. นักศึกษาไมมีสิทธิเขาสอบตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ  ๖ 

      ๓. นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษาแลวไมไดดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดไวใน ขอ ๗ 

      ๔. นักศึกษาทุจริตในการสอบ 

    (๒)  เกณฑการประเมินผลการศึกษาระบบไมมีคาระดับคะแนน  ใหใชสัญลักษณ  ดังตอไปน้ี 
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    สัญลักษณ       ความหมาย 

       P     ผลการประเมินผานเกณฑ   (Pass) 

      F     ผลการประเมินไมผานเกณฑ   (Fail) 

      I     ผลการประเมินยังไมสมบูรณ   (Incomplete) 

      W     การยกเลิกการเรียนโดยไดรับการอนุมัติ  (Withdraw) 

      Au    การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต   (Audit) 
 

      (ก)  การให  P  ในรายวิชาใด  ใหใชในกรณีท่ีนักศึกษาผานเกณฑการประเมินในรายวิชาท่ีไม

นับหนวยกิตตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  หรือในรายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอน 

     (ข) การให  F  ในรายวิชาใด  ใหใชในกรณีท่ีนักศึกษาไมผานเกณฑการประเมินในรายวิชาท่ีไม

นับหนวยกิตตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ท้ังน้ี  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได 

      (ค) การให  I  ในรายวิชาใด  ใหใชในกรณีท่ีอาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอการประเมินผล  

เน่ืองจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบของการศึกษารายวิชาน้ันไมสมบูรณ 

     (ง) นักศึกษาท่ีไดรับผลการประเมิน  I จะตองดําเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยน

ระดับคะแนนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป  หากพนกําหนดดังกลาวใหอาจารยผูสอนประเมินผลจากคะแนนท่ีมีอยูและ

ดําเนินการสงผล  การประเมินภายในสองสัปดาหนับแตสิ้นสุดภาคการศึกษาน้ัน 

      (จ) การให  W  ในรายวิชาใด  ใหใชในกรณีตอไปน้ี 

       ๑. นักศึกษาไดรับอนุมัติใหยกเลิกการเรียนในวิชาน้ัน  เมื่อพนกําหนดการลงทะเบียน

แลวแตท้ังน้ี  ตองดําเนินการกอนกําหนดสอบปลายภาคการศึกษา  

       ๒. นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนในภาคการศึกษาน้ัน  

        ๓. นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษาน้ัน  

      (ฉ) การให Au  ในรายวิชาใด  ใหใชในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน

เปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต 

  ขอ  ๙  การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

    (๑)  คาระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาใน   ภาค

การศึกษาน้ัน   โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง  และหารดวย

จํานวนหนวยกิต รวมของรายวิชาตามระบบมีคาระดับคะแนนท่ีนักศึกษาสอบไดใน  ภาคการศึกษาน้ัน  การคํานวณดังกลาวให

คํานวณถึงเลขทศนิยม  ๒  ตําแหนง  โดยไมปดเศษ 

    (๒)   ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาได  I ใหคํานวณคาระดับเฉลี่ยรายภาคการศึกษาน้ันโดยนับเฉพาะ

รายวิชาท่ีไมได  I  เทาน้ัน 

    (๓)  คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของภาคการศึกษาใด  ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต

เริ่มเขาเรียน  จนถึงภาคการศึกษาน้ัน  โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละรายวิชา 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 107 



 -๔ -  

ท่ีเรียนท้ังหมดเปนตัวตั้ง  และหารดวยจํานวนหนวยกิตรายวิชาตามระบบมีคาระดับคะแนนท่ีนักศึษาสอบไดท้ังหมดนับตั้งแตเขา

เรียน  การคํานวณดังกลาวใหคํานวณถึงเลขทศนิยม  ๒  ตําแหนง  โดยไมปดเศษ   

  ขอ  ๑๐ ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ  ดังน้ี  

     (๑)  มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  

     (๒)  สอบไดรายวิชาตาง ๆ  ครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  

     (๓)  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา  ๒.๐๐ และรายวิชาเอกบังคับตองได  

คาระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา  ๒.๐๐ 

     (๔)  สอบไดตามเกณฑใน ขอ ๘  ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนและนับหนวยกิต  

  กรณีท่ีนักศึกษามีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  ในรายวิชาเอกบังคับต่ํากวา  ๒.๐๐  นักศึกษา

ตองเลือกลงทะเบียนในรายวิชาเอกบังคับท่ีมีผลการเรียนต่ํากวา  C  จนกวาจะไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรใน

รายวิชาเอกบังคับ  ตั้งแต  ๒.๐๐  ข้ึนไป  จึงจะสําเร็จการศึกษา 

  รายวิชาท่ีตองลงทะเบียนเรียนใหมตามวรรคสอง  ใหนําหนวยกิตไปคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในราย

วิชาเอกบังคับ  เฉพาะท่ีไดระดับคะแนนไมต่ํากวา  C  เพียงครั้งเดียว 

  วันท่ีสําเร็จการศึกษา  ใหถือวันท่ีสภาวิชาการอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา  

  ขอ  ๑๑ นักศึกษาผูใดกระทําการทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาลงโทษผูกระทําความผิดใหนักศึกษาผูน้ันไดรับผลการศึกษาเปน   E   หรือ  F  ในรายวิชาน้ันแลวแตกรณี  

   ท้ังน้ี  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาลงโทษผูกระทําความผิด  ตามวรรคแรกเพ่ิมเติมตามควร

แตกรณีตามคําแนะนําท่ีคณะกรรมการเสนอดวยวิธีการอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

   (๑) วากลาวตักเตือน  

   (๒) ภาคทัณฑ  

   (๓) พักการเรียน  

   (๔) พนสภาพการเปนนักศึกษา  

  ขอ  ๑๒  การพนสภาพการเปนนักศึกษา  

   (๑) นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่ออยูในเกณฑขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี  

    (ก) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๖๐  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ  ภาค

การศึกษาท่ี  ๒  นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน 

    (ข) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ  ท่ี  ๔  

ท่ี  ๖  ท่ี  ๘  ท่ี ๑๐  ท่ี  ๑๒  และท่ี  ๑๔  นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน 

    (ค) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ  ๔  ป  สําหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเน่ือง)  หรือ  ครบ  

๘  ป  สําหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ป  หรือ  ครบ  ๑๐  ป  สําหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ป  และยังขาด

คุณสมบัติตามขอ  ๑๐(๒),  ๑๐(๓)  และ  ๑๐(๔)  ในการเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    (ง) ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด  แตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  

๑.๘๐ 

    (จ) ไดระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือรายวิชาการฝกประสบการณ 

วิชาชีพ  ต่ํากวา C เปนครั้งท่ี ๒ 

    (ฉ)  พนสภาพการเปนนักศึกษา  ตามขอ  ๑๑  (๔) 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 108 



 -๕ -  

 

  (๒) นักศึกษาภาคพิเศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่ออยูในเกณฑขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

    (ก) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๘๐  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี  ๔  นับตั้งแตเริ่มเขา

เรียนกรณีหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง)  หรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี  ๗  นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ป  หรือ

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี  ๙  นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ป 

    (ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ต่ํากวา  ๑.๘๐ 

    (ค) มีสภาพการเปนนักศึกษาครบ  ๕  ป  สําหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง)   และครบ  ๙  ป 

สําหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ป  หรือครบ  ๑๑  ป  สําหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ป  และยังขาด

คุณสมบัติตามขอ  ๑๐ (๒),  ๑๐ (๓)  และ  ๑๐ (๔)  ในการเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    (จ) ไดระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือรายวิชาการฝกประสบการณ วิชาชีพ  ต่ํากวา 

C เปนครั้งท่ี ๒ 

    (ฉ)  พนสภาพการเปนนักศึกษา  ตามขอ  ๑๑(๔) 

  ขอ ๑๓  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะไดรับเกียรตินิยม  ตองสอบไดในรายวิชาใด  ๆ   ไมต่ํากวา  C  

ตามระบบมีคาระดับคะแนน  หรือไมได  F   ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน  และเมื่อเรียนครบหลักสูตรแลว  ตองมีคุณสมบัติ

ดังน้ี 

    (๑)  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเน่ือง) 

   (ก) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา  ๓.๖๐  และไดคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตามหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเน่ือง)  ไมนอยกวา  ๓.๖๐  ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

    (ข) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมเปนไปตามหลักเกณฑตาม  (ก)  แตไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา  ๓.๒๕  และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเน่ือง)  ไมนอยกวา  

๓.๒๕  ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

 

    (ค)  ใชเวลาในการเรียนท้ังสิ้นไมเกิน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  และใชเวลาใน

การเรียนท้ังสิ้นไมเกิน  ๘  ภาคการศึกษา  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

  (๒)  หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป  

   (ก) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา  ๓.๖๐  ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง  หรือ  

      (ข) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา  ๓.๒๕  แตไมถึง  ๓.๖๐  ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับ

สอง 

      (ค)  ใชเวลาในการเรียนท้ังสิ้นไมเกิน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  และใช

เวลาในการเรียนท้ังสิ้นไมเกิน  ๑๔  ภาคการศึกษา  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

    (๓)   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ป 

   (ก) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา  ๓.๖๐  ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง  หรือ  

      (ข) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา  ๓.๒๕  แตไมถึง  ๓.๖๐  ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับ

สอง 

      (ค)  ใชเวลาเรียนท้ังสิ้นไมเกิน  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  และใชเวลาใน

การเรียนท้ังสิ้นไมเกิน  ๑๖  ภาคการศึกษา  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
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   ขอ  ๑๔  นักศึกษาท่ีไดรับการโอนผลการเรียน  ไมเสียสิทธ์ิท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมแตผูไดรับการ 

เทียบโอนผลการเรียนกับการเทียบโอนความรู  ทักษะ  และประสบการณไมมีสิทธ์ิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

   ขอ  ๑๕  ระยะเวลาการศึกษาและการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 

   ขอ  ๑๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับ  และใหมีอํานาจออกประกาศคําสั่ง หรือ    

แนวปฏิบัติซึ่ง ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี 

  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีวินิจฉัยช้ีขาด 

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

วาดวยการโอนผลการเรียน  การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู 

ทักษะ  และประสบการณ  ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการโอน  ผลการเรียน   และการยกเวน

การเรียนรายวิชา  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมติท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๕๐ เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

จึงออกขอบังคับเก่ียวกับการโอนผลการเรียน  การเทียบโอนผลการเรียนและ  การเทียบโอนความรู  ทักษะ  และประสบการณ

ตามหลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และสถาบันการศึกษาอ่ืน  ไวดังน้ี 

  ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวยการโอนผลการเรียน  การเทียบโอนผลการเรียน

และการเทียบโอนความรู  ทักษะ  และประสบการณตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ขอ  ๒  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๐  เปนตนไป    

  ขอ  ๓  ใหยกเลิกระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการโอนผลการเรียน  และการยกเวนการเรียน

รายวิชา  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  สําหรับนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษากอนขอบังคับน้ีใชบังคับใหใชระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏเทพสตรี  วาดวยการโอน  

ผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอไปจนกวาจะจบการศึกษา     

  ขอ  ๔  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน   

  ขอ  ๕   ในขอบังคับน้ี 

   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

   “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

   “การโอนผลการเรียน ”  หมายความวา  การขอโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกันท่ีเคยศึกษามาแลวจาก

มหาวิทยาลัย  เพ่ือใชนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   “การเทียบโอนผลการเรียน ”  หมายความวา  การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกันท่ีไดเคยศึกษา

มาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง  เพ่ือใชนับเปนสวนหน่ึงของ

การศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   “การเทียบโอนความรู  ทักษะ  และประสบการณ”  หมายถึง  การขอเทียบโอนความรู ทักษะ  และประสบการณจาก

การศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา  เพ่ือนับเปนหนวยกิตเทียบเทารายวิชา  ตามหลักสูตร

การศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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ขอ  ๖  การโอนผลการเรียน  มีหลักเกณฑ  ดังน้ี 

   (๑)  นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย หรือสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย  อาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาในระดับเดียวกับท่ีไดเคย ศึกษามาแลว เพ่ือใชนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษา  โดยยื่น

คํารองตอคณะใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา 

   (๒)  รายวิชาท่ีนํามาขอโอนผลการเรียนจะตองไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

   (๓)  ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการจากภาควิชาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการโอนผลการเรียนของ

นักศึกษาท่ียื่นคํารอง  เฉพาะรายวิชาท่ีมีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมต่ํากวาระดับคะแนน C 

   (๔)  จํานวนรายวิชาและผลการเรียนท่ีโอนไดใหรวมเปนหนวยกิตตามหลักสูตรศึกษาไดและนํามาคํานวณแตมระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม   

  ขอ  ๗  การเทียบโอนผลการเรียน  มีหลักเกณฑ  ดังน้ี   

   (๑)  นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรท่ีเปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยหรือ

หนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรองอาจขอเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาในระดับเดียวกันท่ีไดเคยศึกษามาแลว  เพ่ือให

นับเปนสวนหน่ึงของการศึกษา โดยยื่นคํารองตอคณะภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา 

   (๒)  รายวิชาท่ีนํามาขอเทียบโอนผลการเรียน  ตองมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาใหมท่ีขอ

เทียบโอน  และจํานวนหนวยกิตท่ีเทียบโอนได  จะตองไมเกินสามในสี่ของจํานวน  หนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ี

รับเทียบโอน 

   (๓)  ใหคณบดี  แตงตั้งคณะกรรมการจากภาควิชาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน

ของนักศึกษาท่ียื่นคํารอง  เฉพาะรายวิชาท่ีมีผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ไมต่ํากวาระดับคะแนน  C  

   (๔)  นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ท้ังน้ี  จํานวนรายวิชาและผลการ

เรียนท่ีเทียบโอนได  ใหรวมหนวยกิตตามหลักสูตรท่ีศึกษาได  แตไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  ขอ  ๘  การเทียบโอนความรู  ทักษะ  และประสบการณ  มีหลักเกณฑ  ดังน้ี 

   (๑)  นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  อาจยื่นคํารองตอคณะใหเทียบโอนความรู  ทักษะ  และประสบการณของนักศึกษา  

เพ่ือนับเปนหนวยกิตเทียบเทารายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยภายในภาคการศึกษาแตละภาค 

   (๒)  ใหคณบดี  แตงตั้งคณะกรรมการจากภาควิชาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการเทียบระดับความรู  

ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณของนักศึกษาท่ียื่นคํารอง  ดวยวิธีการท่ีหลากหลายท้ังดวยการทดสอบการประเมินแฟม

สะสมงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ  ใหครอบคลุมลักษณะของนักศึกษาตามมาตรฐานของรายวิชาท่ีเทียบโอน โดยผลการ

ประเมินจะตองเทียบได ไมต่ํากวาระดับคะแนน C  สําหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  แลวนําเสนอผลการเทียบโอนให

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหคาระดับคะแนน  P 

    (๓)  จํานวนหนวยกิตท่ีเทียบโอนไดจะตองไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีขอ

เทียบ 

     (๔)  ความรู  ทักษะ  และประสบการณท่ีเทียบโอนได  ใหรวมเปนหนวยกิตตามหลักสูตรท่ีศึกษาแตไมนํามาคํานวณ

แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    
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  ขอ ๙ นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการโอนผลการเรียน  การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู  ทักษะ  

และประสบการณ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและตองลงทะเบียนศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา   

  ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยตองประกาศปฏิทินการดําเนินการเพ่ือการเทียบโอนผลการเรียน    

  ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ีและใหอํานาจออกประกาศ  คําสั่ง  หรือ  แนวปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยง

กับขอบังคับน้ี 

  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ีใหอธิการบดีวินิจฉัยช้ีขาด    

    

ประกาศ  ณ   วันท่ี  ๒๓  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

 

(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร   ศรีสอาน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
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ภาคผนวก ค 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

(1) นายนนทรัฐ บํารุงเกียรติ 
 

งานวิจัยและบทความตางๆ 

• ชานนท วริสารและนนทรัฐ บํารุงเกียรติ , “การประยุกตใชการประมวลผลภาพเพ่ือการออกแบบส่ือ

บันทึกขอมูลท่ีเท่ียงตรงสําหรับการบันทึกเชิงแมเหล็กสองมิติ ”, วิศวสารลาดกระบัง ป ท่ี 30 ฉบับท่ี 4 

ธันวาคม 2556, หนา 7-12  
 

• นนทรัฐ บํารุงเกียรติ และชานนท วริสาร , “การศึกษาสัญญาณอานกลับของฮารดดิสกไดรฟดวยการ

จําลองส่ือบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กแบบหกเหล่ียม ( A Study of Readback Signal of Hard Disk 

Drive (HDDs) using Hexagonal Magnetic Recording Media Modeling)”, วารสารวิชาการ

คณะเทคโนโลยึอุตสาหกรรม เทพสตรี I-TECH, ปท่ี 9, ฉบับท่ี 30 มกราคม-มิถุนายน 2557, หนา 1-4 
 

• นนทรัฐ บํารุงเกียรติ , “การศึกษาการประมวลผลสัญญาณภาพดิจิตอลสําหรับการตรวจขอสอบปรนัย

อัตโนมัติดวยกระดาษคําตอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ( A study of digital image 

processing for automatic multiple choice test checking by Thepsatri Rajabhat 

University’s nnswer sheet)”, การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมศรีอยุธยา 

ครั้งท่ี 4, , หนา 338-343, โรงแรมชลจันทร พัทยา รีสอรท จังหวัดชลบุรี, 14-16 พฤษภาคม 2557 
 

• นนทรัฐ บํารุงเกียรติ และชานนท วริสาร , “การศึกษาการจําลองการเขียน/อานสัญญาณขอมูลของ

ฮารดดิสกไดรฟดวยโปรแกรม GUI. (A Study of Write/Read Data Signal of HDDs with GUI-

Based Simulation)”, วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก ป ท่ี 9 ฉบับท่ี 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557, 

หนา 41-47  
 

• นนทรัฐ บํารุงเกียรติ , “การศึกษาโปรแกรมปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์แฟมภาพดิจิตอลดวยรหัสลับ    

เทพสตรี (The study of the copyright checking programs for digital Image file by 

THEPSATRI secret code)”, การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

6, หนา 480-485, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี, 23-24 กรกฎาคม 2558 
 

• นนทรัฐ บํารุงเกียรติ , “การพัฒนาข้ันตอนวิธีการนับเม็ดยาสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตยาด วยการ

ประมวลผลภาพวีดิทัศน  (The Development of Pills Counting Algorithm for 

Pharmaceutical Manufacturing using Video Processing)”, การประชุมวิชาการขายงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2559, หนา 2060-2066, โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน , 7-8 

กรกฎาคม 2559 
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• นุชนาฏ หาไมตรี  ณัฐกิตติ์ พูลเอ่ียม และนนทรัฐ บํารุงเกียรติ , “แบบจําลองการปลดล็อคกลอนไฟฟา

ดวยการตรวจจับและประมวลผลภาพคิวอารโคด ( The Electric Strike Unlocking Model using 

QR Code Image Detection and Processing)”, การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต 

ครั้งท่ี 8 (8th ECTI-CARD 2016) , หนา 705-706, โรงแรมหัวหินแกรนดแอนดโฮเทล อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ, 27-28 กรกฎาคม 2559 

 

เอกสารประกอบการสอน 

• เอกสารประกอบการสอน วิชา คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 (Engineering Mathematics 2) 

• เอกสารประกอบการสอน วิชา สัญญาณและระบบ (Signal and System) 

 

ตํารา/หนังสือ 

- 

 

ภาระการสอน 

• วศ 5011112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

• วศ 5011205 ระบบการสื่อสารขอมูล  

• วศ 5011214 สัญญาณและระบบ 

• วศ 5011312 วิศวกรรมการสื่อสาร 

• วศ 5011319 ระบบสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี 
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(2) นายปยะพงษ แดงขํา 

 

งานวิจัยและบทความตางๆ 

• ปยะพงษ  แดงขํา , “การหาทิศทางของอุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ีโดยใช HTML5 สําหรับเทคโนโลยี

เสมือนจริง”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติครั้งท่ี 1, หนา 80-83 , 24 – 25 

มิถุนายน 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

• ปยะพงษ  แดงขํา , “ปายบอกสถานท่ีเสมือนจริงของแหลงทองเท่ียวในเขตเมืองเกาลพบุรี ดวย

เทคโนโลยี HTML5 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด”, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุมศรีอยุธยาครั้งท่ี 7, หนา 455-458, 7-8 กรกฎาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

• วดีนาถ  วรรณสวัสดิ์กุล และ ปยะพงษ  แดงขํา , “การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติการใชทรัพยากร

สารสนเทศภายในหองสมุดดวยเทคโนโลยีการส่ือสารสนามระยะใกลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ”, 

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559, หนา 121-127. 

 

เอกสารประกอบการสอน 

- 

 

ตํารา/หนังสือ 

- 

 

ภาระการสอน 

• วศ 5011107 โครงสรางและสถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร 

• วศ 5011111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

• วศ 5011308 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา 

• วศ 5011310 ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

• วศ 5011317 ระบบเครือขายโทรคมนาคม  
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(3) นางสาววดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล 

 

งานวิจัยและบทความตางๆ 

• วดีนาถ  วรรณสวัสดิ์กุล และ ปยะพงษ  แดงขํา , “การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติการใชทรัพยากร

สารสนเทศภายในหองสมุดดวยเทคโนโลยีการส่ือสารสนามระยะใกลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ”, 

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559, หนา 121-127. 

 

เอกสารประกอบการสอน 

- 

 

ตํารา/หนังสือ 

- 

 

ภาระการสอน 

• วศ 5011106 การวัดและเครื่องมือวัด 

• วศ 5011114 เขียนแบบวิศวกรรม  

• วศ 5011213 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 

• วศ 5011215 คอมพิวเตอรสําหรับเขียนแบบวิศวกรรม  

• วศ 5011316 เสนใยแกวนําแสง 
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(4) นายสกุล คํานวนชัย 
 

งานวิจัยและบทความตางๆ 

• สกุล คํานวนชัย , “ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุด

ทดลอง Robo-PICA V2.0 กับ EV3 ของรายวิชาการเช่ือมตอคอมพิวเตอร ” การประชุมวิชาการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 2, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต , วันท่ี 25 

ตุลาคม 2559 
 

• สกุล คํานวนชัย และชม ก้ิมปาน , “ซอฟตแวรสําหรับการบริหารจัดการการใชอุปกรณไฟฟาเพ่ือลด

ปริมาณกาซเรือนกระจกกรณีศึกษาศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ”,การประชุม

วิชาการปญญาภิวัฒนระดับชาติ ครั้งท่ี 5,สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒนถนนแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี , 

วันศุกรท่ี 8 พฤษภาคม 2558 
 

• Skul Kamnuanchai and Chom Kimpan, “2D invariant image recognition using the 

reduce coefficient of elliptic Fourier and principal component analysis with neural 

network”, RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES: Volume 2, Number 1, 2012 
 

• Skul Kamnuanchai and Chom Kimpan,“Invariant Image Recognition Using Elliptic 

Fourier Descriptors and Membership Matching Score”, Proceedings IWAIT, Grand 

Mercure Fortune Hotel, Bangkok Thailand, January 8-9, 2007 
 

• Skul Kamnuanchai and Chom Kimpan,“Invariant Shape Object Recognition Using B-

Spline, Cardinal Spline, and Genetic Algorithm”, Proceedings: 5th ISPRA '06, University 

of Alcala (Alcala de Henares), Madrid, Spain,February15-17, 2006 

 

เอกสารประกอบการสอน 

• โปรแกรมภาษาจาวา 

 

ตํารา/หนังสือ 

• สกุล คํานวนชัย, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, 2559. 

• สกุล คํานวนชัย, คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจิตรวัฒน, 2545. 
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ภาระการสอน 

• วศ 5011211 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

• วศ 5011302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

• วศ 5011203 การเชื่อมตอคอมพิวเตอร 

• วศ 5011306 โปรแกรมภาษาจาวา 

• วศ 5011311 วิศวกรรมซอฟตแวร 
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(5) นายศุภขวัญ  งามย่ิง 

 

งานวิจัยและบทความตางๆ 

• - 

 

เอกสารประกอบการสอน 

• โครงสรางขอมูล. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2558. 

 

ตํารา/หนังสือ 

• - 

 

ภาระการสอน 

• วศ 5011101 ทฤษฎีวงจรไฟฟา 

• วศ 5011102 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 

• วศ 5011206 เครือขายเทคโนโลยีเว็บและการประยุกตใชงาน 

• วศ 5011309 หุนยนตศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 

• วศ 5011313 เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 122 



ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  กับ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ท่ี ประเด็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 

1 ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

(หลักสูตรปรับปรุง 2555) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

(หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

คงเดิม 

2 ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) 

Bachelor of Engineering 

(Information  and Communication Engineering) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) 

Bachelor of Engineering 

(Information  and Communication Engineering) 

คงเดิม 

3 อาจารยประจําหลักสูตร 1. นายนนทรัฐ บํารุงเกียรต ิ

2. นายปยะพงษ แดงขํา 

3. นางสาววดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล 

4. นายสกุล คํานวณชัย 

5. นายศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ ์

1. นายนนทรัฐ บํารุงเกียรต ิ

2. นายปยะพงษ แดงขํา 

3. นางสาววดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล 

4. นายสกุล คํานวณชัย 

5. นายศุภขวัญ งามยิ่ง 

ปรับเปลี่ยนจากลําดับที่ 5 นาย

ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ เปน นาย

ศุภขวัญ งามยิ่ง  เนื่องจากนาย

ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ ยาย

สถานที่ทํางาน 
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4 โครงสรางหลักสูตร 1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 133 หนวยกิต 

2. โครงสรางหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

  ก. กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 

  ข. กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 

  ค. กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

  ง. กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 9 หนวยกิต 

 

 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ   97 หนวยกิต 

  ก. กลุมวิชาแกน 25 หนวยกิต 

  ข. กลุมวิชาเฉพาะดาน 66 หนวยกิต 

   - วิชาเอกบังคับ  42 หนวยกิต 

   - วิชาเอกเลือก  24 หนวยกิต 

    กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  12 หนวยกิต 

    กลุมวิชาวิศวกรรมสื่อสาร  12 หนวยกิต 

  ค. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  

   -  ฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต 

 หรือ - สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต 

  

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 142 หนวยกิต 

2. โครงสรางหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

  ก. กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต  

  ข. กลุมวิชามนุษยศาสตร 

   และสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 

  ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร 

   และเทคโนโลย ี 9 หนวยกิต 

 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ 106 หนวยกิต 

  ก. กลุมวิชาแกน 31 หนวยกิต 

  ข. กลุมวิชาเฉพาะดาน 68 หนวยกิต 

   - วิชาเอกบังคับ  38 หนวยกิต 

   - วิชาเอกเลือก  30 หนวยกิต 

    กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  15 หนวยกิต 

    กลุมวิชาวิศวกรรมสื่อสาร  15 หนวยกิต 

  ค. กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม 7 หนวยกิต 

    ทางเลือกที่ 1 การศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

    ทางเลือกที่ 2  สหกิจศึกษา 

  

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 

ปรับเพิ่มข้ึน 9 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงตามคําแนะนําของ

ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษ

หลักสูตร 
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3. รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

ก. กลุมวิชาแกน  25 หนวยกิต 

  วท  4101105 ฟสิกสพื้นฐาน 3(3-0-6) 

  SC 4101105 Fundamental Physics 

  วท 4101106 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน  1(0-2-1) 

  SC 4101106 Fundamental Physics Laboratory 

  วท 4102105  เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 

  SC 4102105 Basic of Chemistry 

  วท 4102106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-2-1) 

  SC 4102106 Basic of Chemistry Laboratory 

  ทอ 5000101 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน  2(0-4-2) 

  IN 5000101 Fundamental Technology  

     Practice 

  ทอ 5000201 วัสดุวศิวกรรม  3(2-2-5) 

  IN 5000201 Engineering Materials 

  ทอ 5000301 จิตวิทยาอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

  IN 5000301 Industrial Psychology 

  ทอ 5000303 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม   

      3(3-0-6) 

  IN 5000303 English for Industrial Work 

  ทอ 5000304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

     ในงานอาชีพ 3(3-0-6) 

  IN 5000304 Communicative English for 

3. รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

ก. กลุมวิชาแกน  31 หนวยกิต 

  วท  4101105 ฟสิกสพื้นฐาน 3(3-0-6) 

  SC 4101105 Fundamental Physics 

  วท 4101106 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน  1(0-2-1) 

  SC 4101106 Fundamental Physics Laboratory 

  วท 4102105  เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 

  SC 4102105 Basic of Chemistry 

  วท 4102106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-2-1) 

  SC 4102106 Basic of Chemistry Laboratory 

  อส 5100101 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน  2(0-4-2) 

  IN 5100101 Fundamental Technology  

     Practice 

  อส 5100201 วัสดุวศิวกรรม  3(2-2-5) 

  IN 5100201 Engineering Materials 

  อส 5100301 จิตวิทยาอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

  IN 5100301 Industrial Psychology 

  อส 5100303 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม   

      3(3-0-6) 

  IN 5100303 English for Industrial Work 

  อส 5100304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

     ในงานอาชีพ 3(3-0-6) 

  IN 5100304 Communicative English for 
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     Careers 

  วศ 5011 114 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

  EN 5011114 Engineering Drawing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข. กลุมวิชาเฉพาะดาน  66 หนวยกิต 

  วิชาเอกบังคับ  42 หนวยกิต 

  วศ 5011101 ทฤษฎีวงจรไฟฟา 3(3-0-6)  

  EN 5011101 Electric Circuit Theory 

  วศ 5011102 วงจรดิจิตอล  

     และการออกแบบลอจิก 3(3-0-6)  

  EN 5011102 Digital Circuit and Logic Design 

  วศ 5011107 โครงสรางและสถาปตยกรรม  

     ของระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6)  

  EN 5011107 Structure and Architecture 

     of Computer System 

     Careers 

  วศ 5011 114 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

  EN 5011114 Engineering Drawing 

  วศ 5011211 การเขียนโปรแกรม 

     คอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

  EN 5011211 Computer Programming 

  วศ 5011215 คอมพิวเตอรสําหรับ 

     เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

  EN 5011215 Computers for Engineering  

     Drawing 

 

 

 ข. กลุมวิชาเฉพาะดาน  68 หนวยกิต 

  วิชาเอกบังคับ  38 หนวยกิต 

  วศ 5011101 ทฤษฎีวงจรไฟฟา 3(3-0-6)  

  EN 5011101 Electric Circuit Theory 

  วศ 5011102 วงจรดิจิตอล  

     และการออกแบบลอจิก 3(3-0-6)  

  EN 5011102 Digital Circuit and Logic Design 

  วศ 5011107 โครงสรางและสถาปตยกรรม  

     ของระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6)  

  EN 5011107 Structure and Architecture 

     of Computer System 

 

 

 

ปรับจากกลุมวิชาเอกเลือกเปน

กลุมวิชาแกน 

 

เพิ่มรายวิชาตามคําแนะนําของ

ผูทรงคุณวุฒ ิ
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  วศ 5011111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6)  

  EN 5011111 Engineering Mathematics 1 

  วศ 5011112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6)  

  EN 5011112 Engineering Mathematics 2 

  วศ 5011213 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6)  

  EN 5011213 Engineering Mathematics 3  

  วศ 5011205 ระบบการสื่อสารขอมูล 3(3-0-6)  

  EN 5011205 Data Communication System 

  วศ 5011214 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6)  

  EN 5011214 Signal and System 

  วศ 5011302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  

      3(2-2-5)  

  EN 5011302 Data Structures and Algorithms 

  วศ 5011306 โปรแกรมภาษาจาวาเบื้องตน 3(2-2-5)  

  EN 5011306 Basic Java Programming 

  วศ 5011308 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)  

  EN 5011308 Electromagnetic Engineering 

  วศ 5011310 ฐานขอมลูและระบบสารสนเทศ  

     เพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  

  EN 5011310 Database and Information  

     in Communication 

 

 

  วศ 5011111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6)  

  EN 5011111 Engineering Mathematics 1 

  วศ 5011112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6)  

  EN 5011112 Engineering Mathematics 2 

  วศ 5011213 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6)  

  EN 5011213 Engineering Mathematics 3  

  วศ 5011205 ระบบการสื่อสารขอมูล 3(3-0-6)  

  EN 5011205 Data Communication System 

  วศ 5011214 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6)  

  EN 5011214 Signal and System 

  วศ 5011302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  

      3(2-2-5)  

  EN 5011302 Data Structures and Algorithms 

  วศ 5011306 โปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5)  

  EN 5011306Java Programming 

  วศ 5011308 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)  

  EN 5011308 Electromagnetic Engineering 

  วศ 5011310 ฐานขอมลูและระบบสารสนเทศ  

     เพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  

  EN 5011310 Database and Information  

     in Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
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  วศ 5011201 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ  

     และการสื่อสาร 1 1(0-3-0)  

  EN 5011201 Information and Communication 

     Engineering Laboratory 1 

  วศ 5011204 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ  

     และการสื่อสาร 2 1(0-3-0)  

  EN 5011204 Information and Communication 

     Engineering Laboratory 2 

  วศ 5011412 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศ  

     และการสื่อสาร 1 2(1-2-3)  

  EN 5011412  Information and Communication 

     Engineering Project 1 

  วศ 5011413 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศ  

     และการสื่อสาร 2 2(1-2-3)  

  EN 5011413  Information and Communication 

     Engineering Project 2 

 

 

 

 

 

 

 

  วศ 5011201 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ  

     และการสื่อสาร 1 1(0-3-0)  

  EN 5011201 Information and Communication 

     Engineering Laboratory 1 

  วศ 5011204 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ  

     และการสื่อสาร 2 1(0-3-0)  

  EN 5011204 Information and Communication 

     Engineering Laboratory 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับไปเปนกลุมวิชา 

ฝกประสบการณภาคสนาม 

 

 

ปรับไปเปนกลุมวิชา 

ฝกประสบการณภาคสนาม 
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  วิชาเอกเลือก   24 หนวยกิต 

  กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ   12 หนวยกิต 

  วศ 5011116 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล 3(3-0-6)  

  EN 5011116 Digital Control Systems 

  วศ 5011118 วิศวกรรมควบคุมแบบใหม 3(3-0-6)  

  EN 5011118 Modern Control Engineering 

  วศ 5011203 การเชื่อมตอคอมพิวเตอร 3(2-2-5)  

  EN 5011203 Computer Interface 

  วศ 5011206 ใชงานเครือขายเทคโนโลยีเว็บ  

     และการประยุกต 3(2-2-5)  

  EN 5011206 Web Technologies and  

     Applications 

  วศ 5011211 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

      3(2-2-5)  

  EN 5011211 Computer Programming  

  วศ 5011212 ไมโครโปรเซสเซอร 3(3-0-6)  

  EN 5011212 Microprocessor 

  วศ 5011301 คณิตศาสตรดิสครีต 3(3-0-6)  

  EN 5011301 Discrete Mathematics 

  วศ 5011303 การเขียนโปรแกรมจําลองทาง  

     คณิตศาสตร 3(2-2-5)  

  EN 5011303 Programming in Mathematics 

     Simulator  

  วิชาเอกเลือก   30 หนวยกิต 

  กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ   15 หนวยกิต 

  วศ 5011116 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล 3(3-0-6)  

  EN 5011116 Digital Control Systems 

  วศ 5011118 วิศวกรรมควบคุมแบบใหม 3(3-0-6)  

  EN 5011118 Modern Control Engineering 

  วศ 5011203 การเชื่อมตอคอมพิวเตอร 3(2-2-5)  

  EN 5011203 Computer Interface 

  วศ 5011206 ใชงานเครือขายเทคโนโลยีเว็บ  

     และการประยุกต 3(2-2-5)  

  EN 5011206 Web Technologies and 

      Applications 

 

 

   

  วศ 5011212 ไมโครโปรเซสเซอร 3(3-0-6)  

  EN 5011212 Microprocessor 

  วศ 5011301 คณิตศาสตรดิสครีต 3(3-0-6)  

  EN 5011301 Discrete Mathematics 

  วศ 5011303 การเขียนโปรแกรมจําลองทาง  

     คณิตศาสตร 3(2-2-5)  

  EN 5011303 Programming in Mathematics 

     Simulator  

เพิ่มอีก 6 หนวยกิต โดยแบงเปน 

กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 3 

หนวยกิต 

กลุมวิชาวิศวกรรมสื่อสาร 3 

หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับจากกลุมวิชาเอกเลือกเปน

กลุมวิชาแกน 
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  วศ 5011304 การเขียนโปรแกรมภาษา  

     แอสเซมบลี 3(2-2-5)  

  EN 5011304 Assembly Language  

     Programming 

  วศ 5011307 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(3-0-6)  

  EN 5011307 Computer Graphics 

  วศ 5011309 หุนยนตศาสตรข้ันพื้นฐาน 3(3-0-6)  

  EN 5011309 Fundamental of Robotics 

  วศ 5011311 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6)  

  EN 5011311 Software Engineering 

  วศ 5011313 เครือขายคอมพิวเตอร  

     และการสื่อสาร 3(3-0-6)  

  EN 5011313 Computer Networks  

     and Communication 

  วศ 5011314 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(3-0-6)  

  EN 5011314 Microcontroller 

  วศ 5011403 โครงขายประสาทเทียม 3(3-0-6)  

  EN 5011403 Neural Network 

  วศ 5011405 ระบบความปลอดภัยของ  

     คอมพิวเตอร 3(3-0-6)  

  EN 5011405 Security of Computer System 

  วศ 5011406 การโปรแกรมเชิงขนาน 3(3-0-6)  

  EN 5011406 Parallel Programming 

  วศ 5011304 การเขียนโปรแกรมภาษา  

     แอสเซมบลี 3(2-2-5)  

  EN 5011304 Assembly Language  

     Programming 

  วศ 5011307 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(3-0-6)  

  EN 5011307 Computer Graphics 

  วศ 5011309 หุนยนตศาสตรข้ันพื้นฐาน 3(3-0-6)  

  EN 5011309 Fundamental of Robotics 

  วศ 5011311 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6)  

  EN 5011311 Software Engineering 

  วศ 5011313 เครือขายคอมพิวเตอร  

     และการสื่อสาร 3(3-0-6)  

  EN 5011313 Computer Networks  

     and Communication 

  วศ 5011314 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(3-0-6)  

  EN 5011314 Microcontroller 

  วศ 5011403 โครงขายประสาทเทียม 3(3-0-6)  

  EN 5011403 Neural Network 

  วศ 5011405 ระบบความปลอดภัยของ  

     คอมพิวเตอร 3(3-0-6)  

  EN 5011405 Security of Computer System 

  วศ 5011406 การโปรแกรมเชิงขนาน 3(3-0-6)  

  EN 5011406 Parallel Programming 
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  วศ 5011407 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6)  

  EN 5011407 Statistic Engineering 

  วศ 5011408 การออกแบบวงจรรวมขนาด  

     ใหญมาก 3(3-0-6)  

  EN 5011408 VLSI Design 

  วศ 5011409 สัมมนางานวิศวกรรมสารสนเทศ  

     และการสื่อสาร 3(2-2-5)  

  EN 5011409 Information and Communication  

     Engineering Seminars 

  วศ 5011410 การควบคุมเชิงตรรก  

     แบบโปรแกรม 3(3-0-6)  

  EN 5011410 Programmable Logic Control 

  วศ 5011418 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)  

  EN 5011418 Operating Systems 

  วศ 5011421 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  

     สารสนเทศ 3(3-0-6)  

  EN 5011421 Information Systems Analysis  

     and Design 

  วศ 5011422 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรม  

     สารสนเทศ 3(2-2-5)  

  EN 5011422 Special Topic in Information  

     Engineering 

 

 

 

  วศ 5011408 การออกแบบวงจรรวมขนาด  

     ใหญมาก 3(3-0-6)  

  EN 5011408 VLSI Design 

  วศ 5011409 สัมมนางานวิศวกรรมสารสนเทศ  

     และการสื่อสาร 3(2-2-5)  

  EN 5011409 Information and Communication  

     Engineering Seminars 

  วศ 5011410 การควบคุมเชิงตรรก  

     แบบโปรแกรม 3(3-0-6)  

  EN 5011410 Programmable Logic Control 

  วศ 5011418 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)  

  EN 5011418 Operating Systems 

  วศ 5011421 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  

     สารสนเทศ 3(3-0-6)  

  EN 5011421 Information Systems Analysis  

     and Design 

  วศ 5011422 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรม  

     สารสนเทศ 3(2-2-5)  

  EN 5011422 Special Topic in Information  

     Engineering 

 

ตัดรายวชิาสถิติวิศวกรรมออก 
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  กลุมวิชาวิศวกรรมสื่อสาร  12 หนวยกิต 

  วศ 5011103 อิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

  EN 5011103 Electronics 

  วศ 5011104 วงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

  EN 5011104 Electronics Circuit 

  วศ 5011105 วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

  EN 5011105 Electronics Circuit Analysis 

  วศ 5011106 การวัดและเคร่ืองมือวัด 3(3-0-6) 

  EN 5011106 Measurement and  

     Instrumentation 

  วศ 5011119 วงจรออปแอมป 3(3-0-6) 

  EN 5011119 Op-Amp  Circuits 

  วศ 5011120 การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟาดวย 

     อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

  EN 5011120 Control Mechanical by Power  

     Electronics 

  วศ 5011208 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3(3-0-6) 

  EN 5011208 Digital Circuit Design 

  วศ 5011424 การเขียนโปรแกรมระดับสูงสําหรับงาน 

     ควบคุม 3(2-2-5)  

  EN 5011424 High Level Programming for 

     Control 

 

  กลุมวิชาวิศวกรรมสื่อสาร  15 หนวยกิต 

  วศ 5011103 อิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

  EN 5011103 Electronics 

  วศ 5011104 วงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

  EN 5011104 Electronics Circuit 

  วศ 5011105 วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

  EN 5011105 Electronics Circuit Analysis 

  วศ 5011106 การวัดและเคร่ืองมือวัด 3(3-0-6) 

  EN 5011106 Measurement and  

     Instrumentation 

  วศ 5011119 วงจรออปแอมป 3(3-0-6) 

  EN 5011119 Op-Amp  Circuits 

  วศ 5011120 การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟาดวย 

     อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

  EN 5011120 Control Mechanical by Power  

     Electronics 

  วศ 5011208 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3(3-0-6) 

  EN 5011208 Digital Circuit Design 

เพิ่มรายวิชาตามคําแนะนําของ

ผูทรงคุณวุฒ ิ
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  วศ 5011305 วิศวกรรมระบบควบคุม 3(3-0-6) 

  EN 5011305 Control Systems Engineering 

  วศ 5011312 วิศวกรรมการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  EN 5011312 Communication Engineering 

  วศ 5011315 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 

  EN 5011315 Image Processing 

  วศ 5011316 เสนใยแกวนําแสง 3(3-0-6) 

  EN 5011316 Fiber Optical  

  วศ 5011317 ระบบเครือขายโทรคมนาคม 3(3-0-6) 

  EN 5011317 Telecommunication Networks  

     System 

  วศ 5011318 วิศวกรรมโทรศัพท 3(3-0-6) 

  EN 5011318 Telephone Engineering  

  วศ 5011319 ระบบสื่อสารแบบเคลื่อนที่ 3(3-0-6) 

  EN 5011319 Mobile Communication Systems 

  วศ 5011320 ระบบเครือขายดาวเทียม 3(3-0-6) 

  EN 5011320 Satellite Networks System 

  วศ 5011321 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(3-0-6) 

  EN 5011321 Sensors and Transducers 

  วศ 5011322 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

  EN 5011322 Power Electronic  

  วศ 5011404 ระบบฟซซี 3(3-0-6) 

  EN 5011404 Fuzzy Systems 

  วศ 5011305 วิศวกรรมระบบควบคุม 3(3-0-6) 

  EN 5011305 Control Systems Engineering 

  วศ 5011312 วิศวกรรมการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  EN 5011312 Communication Engineering 

  วศ 5011315 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 

  EN 5011315 Image Processing 

  วศ 5011316 เสนใยแกวนําแสง 3(3-0-6) 

  EN 5011316 Fiber Optical  

  วศ 5011317 ระบบเครือขายโทรคมนาคม 3(3-0-6) 

  EN 5011317 Telecommunication Networks  

     System 

  วศ 5011318 วิศวกรรมโทรศัพท 3(3-0-6) 

  EN 5011318 Telephone Engineering  

  วศ 5011319 ระบบสื่อสารแบบเคลื่อนที่ 3(3-0-6) 

  EN 5011319 Mobile Communication Systems 

  วศ 5011320 ระบบเครือขายดาวเทียม 3(3-0-6) 

  EN 5011320 Satellite Networks System 

  วศ 5011321 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(3-0-6) 

  EN 5011321 Sensors and Transducers 

  วศ 5011322 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

  EN 5011322 Power Electronic  

  วศ 5011404 ระบบฟซซี 3(3-0-6) 

  EN 5011404 Fuzzy Systems 
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  วศ 5011411 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

  EN 5011411 Antenna  Engineering 

  วศ 5011414 การสื่อสารไรสาย 3(3-0-6) 

  EN 5011414 Wireless Communication 

  วศ 5011415 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

  EN 5011415 Microwave Engineering 

  วศ 5011416 การประมวลสัญญาณดิจิตอล 3(3-0-6) 

  EN 5011416 Digital Signal Processing 

  วศ 5011419 ทฤษฎีขาวสารและการเขารหัส 

     เบื้องตน 3(3-0-6) 

  EN 5011419 Basic Information and Coding  

     Theory 

  วศ 5011420 โทรคมนาคมมัลติมีเดีย 3(3-0-6) 

  EN 5011420 Multimedia Telecommunications 

   

  วศ 5011423 หัวขอพิเศษทางดาน 

     วิศวกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

  EN 5011423 Special Topic in  

     Communication Engineering 

 

 

 

 

  วศ 5011411 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

  EN 5011411 Antenna  Engineering 

  วศ 5011414 การสื่อสารไรสาย 3(3-0-6) 

  EN 5011414 Wireless Communication 

  วศ 5011415 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

  EN 5011415 Microwave Engineering 

  วศ 5011416 การประมวลสัญญาณดิจิตอล 3(3-0-6) 

  EN 5011416 Digital Signal Processing 

  วศ 5011419 ทฤษฎีขาวสารและการเขารหัส 

     เบื้องตน 3(3-0-6) 

  EN 5011419 Basic Information and Coding  

     Theory 

  วศ 5011420 โทรคมนาคมมัลติมีเดีย 3(3-0-6) 

  EN 5011420 Multimedia Telecommunications 

   

  วศ 5011423 หัวขอพิเศษทางดาน 

     วิศวกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

  EN 5011423 Special Topic in  

     Communication Engineering 
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  ค. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  

หรือสหกิจศึกษา  6 หนวยกิต 

 

  วศ 5011401 ฝกประสบการณวิชาชีพ 

     วิศวกรรมสารสนเทศ 

     และการสื่อสาร 6(0-30-0) 

  EN 5011401 Field Experience in 

     Information and  

     Communication Engineering 

  วศ 5011402 สหกิจศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศ 

     และการสื่อสาร 6(0-30-0) 

  EN 5011402 Cooperative Education in 

     Information and Communication  

     Engineering 

 

 

  ค. กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม   7 หนวยกิต 

 

 

ทางเลือกที่ 1 การศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

  วศ 5011412 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศ 

     และการสื่อสาร 1 1(0-2-1) 

  EN5011412  Information and Communication  

     Engineering Project 1 

  วศ 5011413 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศ 

     และการสื่อสาร 2 2(0-4-2) 

  EN5011413  Information and Communication  

     Engineering Project 2 

  วศ 5011401 ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรม 

     สารสนเทศและการสื่อสาร 4(480) 

  EN 5011401 Field Experience in 

     Information and Communication 

     Engineering 

 

 

ทางเลือกที่ 2 สหกิจศึกษา 

  วศ 5011400 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรม

สารสนเทศและการสื่อสาร 1(0-2-1) 

  EN 5011400  Pre–Cooperative Education 

ปรับปรุงเปน 2 ทางเลือก เพื่อ

เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเพิ่ม

ประสบการณในดานวิชาชีพ  โดย

ใชโครงงานที่นักศึกษาไดทําใน

รายวิชาสหกิจศึกษามาทดแทน

โครงงานในรายวิชาโครงงานฯ 
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  วศ 5011402 สหกิจศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศ 

     และการสือ่สาร 6(640) 

  EN 5011402 Cooperative Education in  

     Information and Communication  

     Engineering 

5 ขอมูลสรุปการวิพากษ

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ

และการสื่อสารวันศุกรที่ 7 

ตุลาคม 2559 ณ  หองประชุม 

iTech คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1. วิชาเอกเลือก 24 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 12 หนวยกิต  

 - กลุมวิชาวิศวกรรมสื่อสาร 12 หนวยกิต 

2. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 - ฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต หรือ 

 - สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต 

1. วิชาเอกเลือก 30 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 15 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาวิศวกรรมสื่อสาร 15 หนวยกิต 

2. กลุมวิชาศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม  7 หนวยกิต 

  - มี 2 ทางเลือก คือ 

  1. โครงงานฯ และ ฝกประสบการณวิชาชีพฯ 

  2. สหกิจศึกษา  

 - เพิ่มรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 

1. ผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหบัณฑิตจบ

ใหมพรอมทํางานจึงเสนอใหเพิ่ม

รายวิชาดานวิชาชีพเฉพาะดานให

มากข้ึน 

2. ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหเนนการ

ทําสหกิจศึกษาใหมากข้ึน 

6 ขอมูลในการปรับปรุง 

คําอธิบายรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

1) วศ 5011302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  3(2-2-5) 

 EN 5011302 Data Structures and Algorithms 

 โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการกระทําที่เก่ียวของ เชน 

อารเรย สแตก คิว ลิสต ตาราง ตนไม และกราฟ ชนิดขอมูล

นามธรรมในภาษาชั้นสูง อัลกอริ ทึมแบบเรียกตัวเอง และ

แบบทําซ้ํา การวิเคราะหซับซอนเชิงพื้นที่และเชิงเวลา 

อัลกอริทึมการเรียงลําดับและการคนหา ความซับซอนของ

แตละวิธี 

1) วศ 5011302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 

 EN 5011302 Data Structures and Algorithms 

 โครงสรางขอมูลพื้นฐานและการกระทําที่เก่ียวของ ไดแก 

ขอมูล อารเรย สแตก คิว ลิงลิสท ไบนารีทรี การวิเคราะห

อัลกอริทึม การเขียนโปรแกรม โดยใชโครงสรางขอมูลชนิด

ตาง ๆ 
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ภาคผนวก จ 

คําอธิบายรหัสวิชาและอักษรยอของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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คําอธิบายรหัสวิชาและอักษรยอของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

1. คําอธิบายรหัสวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 อส  5100xxx หมายถึง  รหัสวิชารายวิชาแกนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 วศ  5011xxx หมายถึง  รหัสวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 IN  5100xxx  หมายถึง  รหัสวิชารายวิชาแกนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 EN  5011xxx หมายถึง  รหัสวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

2. อักษรยอของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

อส  ยอมาจาก  อุตสาหกรรมศาสตร  IN   ยอมาจาก  Industrial Technology 

วศ  ยอมาจาก  วิศวกรรมศาสตร  EN  ยอมาจาก  Engineering 

 

 

  

คณะ 

ภาควิชา 

สาขาวิชา 

ปท่ีศึกษา 

ลําดับวิชา 

 

X 
 

XX 

 

X 
 

XX 
 

X 
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ภาคผนวก ฉ 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร หลักสูตรปรับปรุง 

 พ.ศ. 2560 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ป) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 พ.ศ. 2552  
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