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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ช่ือคณะ       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

หมวดที ่1 ข-อมูลทั่วไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย:    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering Program in Information  and Communication 
       Engineering 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย):    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 ชื่อย@อ (ไทย):    วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Bachelor of Engineering (Information  and Communication Engineering) 
 ชื่อย@อ (อังกฤษ):   B.Eng. (Information  and Communication Engineering) 
 
3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เปDนศาสตรEท่ีผสมผสานความรูG 
ดGานวิศวกรรมคือ วิศวกรรมคอมพิวเตอรEและวิศวกรรมโทรคมนาคม เขGาดGวยกัน โดยมุ@งผลิตบัณฑิตดGานวิศวกรรม
การสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอรE และเครือข@ายคอมพิวเตอรE ใหGมีความรูG ความสามารถ ในการสรGางระบบ
เครือข@ายการสื่อสารระหว@างองคEกรใหGสามารถสื่อสารกันไดGอย@างมีประสิทธิภาพ  
 
4. จํานวนหน5วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 133 หน@วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปP 
 5.2 ภาษาท่ีใช- 
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข-าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต@างประเทศท่ีสามารถใชGภาษาไทยในการสื่อสารไดGอย@างมีประสิทธิภาพ
 5.4 ความร5วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เปDนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให-ปริญญาแก5ผู-สําเร็จการศึกษา 
  ใหGปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 6.2 เริ่มใชGในภาคการศึกษาท่ี 1 ปPการศึกษา 2555 
 6.3 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต@อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม 
  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 เดือน กุมภาพันธE พ.ศ. 2555 
 6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 2 วันท่ี 17 เดือน กุมภาพันธE พ.ศ. 2555 
  
7. ความพร-อมในการเผยแพร5หลักสูตร คุณภาพ และมาตรฐาน 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีความพรGอมในการเผยแพร@คุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ในปPการศึกษา 2555 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได-หลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1  วิศวกรดูแลระบบดGานโทรคมนาคม 
 8.2  วิศวกรดูแลระบบโครงข@ายระบบสารสนเทศ 
 8.3  วิศวกรดูแลระบบฐานขGอมูลขององคEกรรัฐและองคEกรเอกชน 
 8.4  นักพัฒนาโปรแกรม 
 8.5  นักพัฒนาเว็บไซตE 
 8.6  ผูGจัดการซอฟตEแวรE 
 8.7  หัวหนGาศูนยEคอมพิวเตอรE 
 8.8  งานอิสระดGานการวางระบบเครือข@ายคอมพิวเตอรE 
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9. ช่ือ – นามสกุล ตําแหน5ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยBผู-รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหน5ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
สถาบัน 

ที่สําเร็จการศึกษา 
ปDที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 นายนนทรัฐ บํารุงเกียรต ิ อาจารยE วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ^า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

จุฬาลงกรณEมหาวทิยาลัย 
พระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร 
ลาดกระบงั 

2551 
2548 

2 นายป`ยะพงษE แดงขํา อาจารยE วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ^า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 

จุฬาลงกรณEมหาวทิยาลัย 
พระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร 
ลาดกระบงั 

2549 
2547 

3 นางสาววดนีาถ วรรณสวัสดิ์กุล อาจารยE วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ^า) 
 
วท.บ. (ฟ`สิกสEอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาพระนครเหนือ 

2552 
 

2548 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
 
11. สถานการณBภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปFนต-องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณBหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  การวางแผนพัฒนาหลักสูตรจะตGองสอดคลGองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห@งชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห@งชาติ พ.ศ. 2542       และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะอย@างยิ่ง สถาบันอุดมศึกษา จะตGองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญภายใตGกระแส
โลกาภิวัตนE ท้ังท่ีเปDนการเปลี่ยนแปลงระยะยาวท่ีไดGเริ่มมาแลGวและจะทวีความเขGมขGนมากข้ึน ซ่ึงไดGก@อใหGเกิดการ
เปลี่ยนแปลงต@อระบบเศรษฐกิจโลกอีกหลายดGาน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระดับประเทศและระดับโลก จะ
ส@งผลกระทบต@อการพัฒนาประเทศท้ังท่ีคาดว@าจะเปDนโอกาสใหGสามารถใชGจุดแข็งของประเทศในการพัฒนาอย@างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และส@วนท่ีเปDนภัยคุกคามท่ีตGองแกGไขจุดอ@อนเพ่ือระมัดระวังและป̂องกันผลดGานลบท่ีจะ
เกิดข้ึน ดังนั้น จึงมีความจําเปDนตGองเตรียมความพรGอมใหGแก@คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหGมี
ภูมิคุGมกันต@อการเปลี่ยนแปลงไดGอย@างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหGกGาวหนGาต@อไปเพ่ือประโยชนEสุขท่ียั่งยืน
ของสังคมไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ปdจจุบัน เทคโนโลยีไดGเขGามามีบทบาทสําคัญต@อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและตอบสนองต@อการ
ดํารงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารท่ีทําใหGประเทศต@าง ๆ ปรับโครงสรGาง
เศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมไปเปDนภาคบริการ การนําเทคโนโลยีมาใชGเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ท้ังดGานการเงิน การผลิตและการควบคุมคลังสินคGา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจะมีบทบาทเพ่ิมข้ึน
ในช@วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห@งชาติ ฉบับท่ี 11 และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ของศตวรรษท่ี 21 ไดGแก@ ดGาน
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นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเก่ียวกับการทํางานของสมองและจิต จะเริ่มมีบทบาทเพ่ิมข้ึนเช@นกัน 
ความกGาวหนGาดGานเทคโนโลยีเปDนโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช@น การส@งเสริมเศรษฐกิจสรGางสรรคE 
การพัฒนาพลังงานและวัสดุต@าง ๆ จากพืช การทดแทนแรงงานดGวยเครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพใน
การทํางานของผูGสูงอายุ เปDนตGน ในขณะเดียวกันก็อาจเปDนภัยคุกคาม เช@น การจารกรรมขGอมูลธุรกิจหรือขGอมูล
ส@วนบุคคล  การลื่นไหลของวัฒนธรรมอย@างไรGพรมแดน การใชGสื่อเผยแพร@ขGอมูลเท็จ การกลายพันธุEของพืชทGองถ่ิน 
เปDนตGน จึงเปDนความทGาทายในการพัฒนา ซ่ึงประเทศท่ีพัฒนาเทคโนโลยีชGาจะกลายเปDนผูGซ้ือและมีผลิตภาพตํ่ากว@า
ประเทศอ่ืน ๆ และไม@สามารถแข@งขันกับประเทศคู@แข@งไดG รวมถึงการเขGาถึงเทคโนโลยีท่ีไม@เท@าเทียมกันของกลุ@มคน
ในสังคมก็เปDนช@องว@างท่ีจะทําใหGเกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา โดยจะตGองมีการบริหารจัดการองคEความรูGอย@าง
เปDนระบบ ท้ังการพัฒนาหรือสรGางองคEความรูG รวมถึงการประยุกตEใชGเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผสมผสานร@วมกับจุด
แข็งในสังคมไทยกับเป̂าหมายยุทธศาสตรEกระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธEมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซ่ึง
ตGองใชGบุคลากรทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีคุณภาพเปDนจํานวนมากอันสอดคลGองกับพันธกิจของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 11.2 สถานการณBหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การเปลี่ยนแปลงสภาวะดGานสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาวะดGานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม 
ตลอดจนการเปDนสมาชิกสมาคมประชาชาติแห@งเอเชียตะวันออกเฉียงใตGหรืออาเซียน ซ่ึงประเทศไทยมีโอกาสมาก
ข้ึนในการสรGางสินคGาหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการใหGบริการดGานการบริหาร
สารสนเทศเปDนไปอย@างถูกตGองและรวดเร็ว สามารถนํามาประยุกตEใชGร@วมกับภูมิปdญญาทGองถ่ินและแพทยEพ้ืนบGาน 
สถานท่ีท@องเท่ียวและการพักผ@อน  โดยนํามาสรGางมูลค@าเพ่ิม ซ่ึงจะเปDนสินทรัพยEทางปdญญาท่ีสรGางมูลค@าทาง
เศรษฐกิจไดG ขณะเดียวกัน การใชGอินเทอรEเน็ตช@วยในการแพร@ขยายของขGอมูลข@าวสารท่ีไรGพรมแดน ทําใหGการดูแล
และป̂องกันเด็กและวัยรุ@นจากค@านิยมท่ีไม@พึงประสงคEเปDนไปอย@างลําบากมากข้ึน ตลอดจนปdญหาการก@อการรGาย 
การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม@ ๆ และการคGายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจําเปDนตGองใหGความรูG ทักษะ
และจริยธรรมท่ีถูกตGองในการใชGคอมพิวเตอรEในกลุ@มเยาวชนท่ีอยู@ในช@วงกําลังศึกษา 
  การส@งเสริมการใชGสารสนเทศเปDนกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาดGานต@าง ๆ ดGวย
ความรอบคอบ และเปDนไปตามลําดับข้ันตอน สอดคลGองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังการเสริมสรGางศีลธรรม
และสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนGาท่ีและดําเนินชีวิตดGวยความเพียร อันจะเปDนภูมิคุGมกันตนเองท่ีดี
ใหGพรGอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทGองถ่ินของชาติต@อไป 
 
12. ผลกระทบจาก ข-อ 11 ต5อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข-องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณEภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปDนตGองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดGตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรองรับการ
แข@งขันทางธุรกิจดGานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท้ังในประเทศและต@างประเทศ โดยการผลิตบุคลากร
ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จําเปDนตGองมีความพรGอมท่ีจะปฏิบัติงานไดGทันที และมีศักยภาพสูงในการ
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พัฒนาตนเองใหGเขGากับลักษณะงานท้ังดGานวิชาการและวิชาชีพซ่ึงเปDนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนEของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปDนแหล@งความรูG เปDนท่ีพ่ึงของทGองถ่ินและภูมิภาค เสริมสรGางคุณภาพคน สังคมไทย
ใหGเขGมแข็ง ยั่งยืนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข@งขันของประเทศ 
 12.2 ความเก่ียวข-องกับพันธกิจของสถาบัน 
  การพัฒนาหลักสูตรไดGสอดคลGองกับวิสัยทัศนEของมหาวิทยาลัยท่ีเปDนมหาวิทยาลัยท่ีทันสมัย มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล เปDนแหล@งความรูG เปDนท่ีพ่ึงของทGองถ่ินและภูมิภาค อีกท้ังยังเปDนภาระหนึ่งในพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยท่ีมุ@งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไดGมาตรฐาน ศึกษาวิจัยและองคEความรูG บริการวิชาการแก@สังคม ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรจึงตGองเนGนถึงการสรGางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาทGองถ่ิน ใส@ใจถึง
ผลกระทบต@อสังคม มีการใชGความรูGทางวิศวกรรมท่ีทันสมัย สรGางสรรคEและเปDนประโยชนEต@อสังคม ผลิตบุคลากร
เพ่ือสนองความตGองการกําลังคนของภาคอุตสาหกรรม ส@งเสริมใหGสามารถเลือกใชGเทคโนโลยีไดGอย@างเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
 
13. ความสัมพันธBกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปHดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1 กลุ5มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปHดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไดGแก@ กลุ@มวิชาภาษา กลุ@มวิชาสังคมศาสตรE กลุ@มมนุษยศาสตรE รับผิดชอบการ
สอนโดยคณะมนุษยศาสตรEและสังคมศาสตรE กลุ@มวิชาวิทยาศาสตรEกับคณิตศาสตรE รับผิดชอบการสอนโดยคณะ
วิทยาศาสตรEและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ@มวิชาแกนท่ีรหัสข้ึนตGนดGวย วท รับผิดชอบการสอนโดยคณะ
วิทยาศาสตรE หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขGอง 
 13.2 กลุ5มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปHดสอนให-ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต-องมาเรียน 
  ทุกรายวิชาในหลักสูตรสามารถเป̀ดเปDนวิชาเลือกเสรีใหGนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเลือกเรียนไดG 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยหัวหนGาสาขาวิชาเปDนประธานกรรมการ
และอาจารยEประจําหลักสูตรเปDนกรรมการ ทําหนGาท่ีประสานงานกับหน@วยงานท่ีเก่ียวขGอง 
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หมวดที ่2 ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคBของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 
  บัณฑิตมีความรูG ความสามารถทางทฤษฎี มีทักษะเชิงปฏิบัติการ และเปDนผูGท่ีสามารถสรGาง หรือนําการ
สื่อสารของสารสนเทศมาพัฒนา นําไปประยุกตEใชGเพ่ือสรGางงานดGานอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับสังคม มีความ
รับผิดชอบต@อสังคม สิ่งแวดลGอม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีพ 
 1.2 ความสําคัญ 
  1.2.1 สามารถตอบสนองความตGองการต@อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและตอบสนองต@อการดํารงชีวิต
ของประชาชนโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารท่ีทําใหGประเทศต@าง ๆ ปรับโครงสรGางเศรษฐกิจจาก
ภาคอุตสาหกรรมไปเปDนภาคบริการและการนําเทคโนโลยีมาใชGเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  1.2.2 การพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีคุณภาพ ในดGานเทคโนโลยีเปDน
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช@น การส@งเสริมเศรษฐกิจสรGางสรรคE การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพใน
การทํางานของผูGสูงอายุ เปDนตGน ในขณะเดียวกันก็อาจเปDนภัยคุกคาม เช@น การจารกรรมขGอมูลธุรกิจหรือขGอมูล
ส@วนบุคคล การลื่นไหลของวัฒนธรรมอย@างไรGพรมแดน การใชGสื่อเผยแพร@ขGอมูลเท็จ เปDนตGน 
  1.2.3 สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาวะดGานสังคม การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะดGานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม โดยดGานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากข้ึนในการ
สรGางสินคGาหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการใหGบริการดGานการบริหารสารสนเทศ 
ใหGการสื่อสารเปDนไปอย@างถูกตGองและรวดเร็ว สามารถนํามาประยุกตEใชGร@วมกับ ภูมิปdญญาทGองถ่ินและแพทยE
พ้ืนบGาน สถานท่ีท@องเท่ียวและการพักผ@อน  
  1.2.4 สามารถส@งเสริมการใชGสารสนเทศและการสื่อสารเปDนกลไกดGานหนึ่ งของการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาดGานต@าง ๆ ดGวยความรอบคอบ สอดคลGองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังการเสริมสรGาง
ศีลธรรมและสํานึกใน คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนGาท่ีและดําเนินชีวิตดGวยความเพียร 
 1.3 วัตถุประสงคBของหลักสูตร 
  1.3.1 ผลิตบัณฑิตใหGมีความรับผิดชอบต@อหนGาท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมใน
สังคม 
  1.3.2 ผลิตบัณฑิตใหGมีความรูG  ความสามารถในเชิงวิชาการ ประสบการณEและความเขGาใจในดGาน
สารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.3.3 ผลิตบัณฑิตใหGมีความสามารถในการเลือกใชGและประยุกตEเทคโนโลยีดGานสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดGอย@างเหมาะสม 
  1.3.4 ผลิตบัณฑิตใหGมีทักษะในการศึกษาคGนควGาวิจัยทางดGานสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา
ต@อในระดับท่ีสูงข้ึน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธB หลักฐาน/ตัวบ5งช้ี 

ปรั บปรุ งหลั กสู ต ร วิ ศ วกร รม
สารสนเทศและการสื่อสารใหGมี
ม าตร ฐ าน ไม@ ตํ่ า กว@ า ท่ี  สกอ .
กําหนด 
 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 
(ACM/IEEE) ท่ีทันสมัย 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย@าง
สมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

ปรั บปรุ งหลั กสู ต ร ใหG มี ค ว าม
สอดคลGองกับความตGองการของ
ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยี 

ติดตามความเปลี่ ยนแปลงใน
ความตGองการของผูGประกอบการ
ดGานสารสนเทศและการสื่อสาร 

- รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการใชG บัณฑิตของ
ผูGประกอบการ 

- ผลประเมินผูGใชGบัณฑิตท่ีมีความ 
พึงพอใจในดG านทักษะความรูG 
คว ามสามารถ ในการ ทํ า งาน              
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

พัฒนาบุคลากรดGานการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ใหG มี
ประสบการณEจากการนําความรูG
ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสารไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดGานการ
เรียนการสอนใหGทํางานบริการ
วิชาการแก@องคEกรภายนอก 

- บูรณาการงานวิจัย และพัฒนา
องคEความรูG กับการเรียนการ
สอน 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต@อ
อาจารยEในหลักสูตร 

- ผลงานวิจัยของอาจารยE 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร-างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  การจัดการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปPการศึกษาแบ@งออกเปDน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาไม@นGอยกว@า 15 สัปดาหE และเปDนไปตามขGอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าดGวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร-อน 
  อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรGอน ท้ังนี้ข้ึนอยู@กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน5วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม@มี 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการจัดการศึกษา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพันธE 
  ภาคฤดูรGอน     เดือนมีนาคม  ถึงเดือนพฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู-เข-าศึกษา 
  2.2.1 เปDนผูGสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท@า จากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 
  2.2.2 เปDนผูGสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวขGอง จากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีสิทธิเทียบโอนผลการเรียนตามขGอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าดGวยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรูG 
ทักษะ และประสบการณE ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) หรือ 
  2.2.3 เปDนผูGสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีสิทธิ
โอนผลการเรียนตามขGอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าดGวยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการ
เรียน และการเทียบโอนความรูG ทักษะ และประสบการณE ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
หรือ 
  2.2.4 เปDนผูGมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าดGวยการรับเขGาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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 2.3 ปLญหาของนักศึกษาแรกเข-า 
  ปdญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท@า มาเปDนการเรียนระดับอุดมศึกษาท่ีมี
รูปแบบแตกต@างไปจากเดิม มีสังคมกวGางข้ึน ตGองดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังการเรียนในหGองและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรท่ีนักศึกษาตGองสามารถจัดแบ@งเวลาใหGเหมาะสม และปdญหาดGานการเรียนวิชาคณิตศาสตรE และ
รายวิชาท่ีเก่ียวกับวิศวกรรมต@าง ๆ 
 2.4 กลยุทธBในการดําเนินการเพ่ือแก-ไขปLญหา / ข-อจํากัดของนักศึกษาในข-อ 2.3 
  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม@ แนะนําการวางเป̂าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ
นักศึกษาทุกคนตGองเรียนปรับพ้ืนดGานวิศวกรรมและดGานคณิตศาสตรEจํานวน 60 ชั่วโมง  
  2.4.2 มอบหมายหนGาท่ีอาจารยEท่ีปรึกษาใหGแก@อาจารยEทุกคน ทําหนGาท่ีสอดส@องดูแล ตักเตือน ใหG
คําแนะนําแก@นักศึกษา จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวขGองกับการสรGางความสัมพันธEของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช@น 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม@และเขGาค@ายอบรมจริยธรรม ชี้แจงแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร การติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปPท่ี 1 จากอาจารยEผูGสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถGาจําเปDน เปDนตGน 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู-สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน5วย : บาท) 

 
 

จํานวนนักศึกษา 
ปDการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปPท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปPท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปPท่ี 3 - - 40 40 40 

ชั้นปPท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว@าจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 

รายละเอียดรายรับ 
ปDงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค@าบํารุงการศึกษา 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 งบประมาณรายจ5าย (หน5วย : บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ใชGงบประมาณ หมวดค@าตอบแทน ค@าใชGสอย ค@าวัสดุ และครุภัณฑEการศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีใชGในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ ประมาณ 16,182 บาท/คน/ปP 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาเปDนแบบชั้นเรียน และเปDนไปตามขGอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าดGวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 2.8 การเทียบโอนหน5วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข-ามสถาบันอุดมศึกษา 
  การโอนและการเทียบโอนหน@วยกิต เปDนไปตามขGอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว@าดGวยการโอนผล
การเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรูG ทักษะ และประสบการณE ตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
 
3. หลักสูตรและอาจารยBผู-สอน 
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จํานวนหน5วยกิต  
   รวมตลอดหลักสูตร 133 หน5วยกิต 
  3.1.2 โครงสร-างหลักสูตร 
   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน5วยกิต 
    ก. กลุ@มวิชาสังคมศาสตรE 3 หน@วยกิต 
    ข. กลุ@มวิชามนุษยศาสตรE 6 หน@วยกิต 
    ค. กลุ@มวิชาภาษา 12 หน@วยกิต 
    ง. กลุ@มวิชาวิทยาศาสตรEกับคณิตศาสตรE 9 หน@วยกิต 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน5วยกิต 
    ก. กลุ@มวิชาแกน 25 หน@วยกิต 
    ข. กลุ@มวิชาเฉพาะดGาน 66 หน@วยกิต 
     - วิชาเอกบังคับ 42 หน@วยกิต 

หมวดเงิน 
ปDงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค@าตอบแทน 521,280 521,280 521,280 521,280 521,280 
ค@าใชGสอย 28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 
ค@าวัสดุ 18,000 36,000 54,000 72,000 72,000 
ค@าครุภัณฑE 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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     - วิชาเอกเลือก 24 หน@วยกิต 
     เลือกเรียน ในกลุ@มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 12 หน@วยกิต 
     เลือกเรียน ในกลุ@มวิชาวิศวกรรมสื่อสาร 12 หน@วยกิต 
    ค. กลุ@มวิชาฝnกประสบการณEวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 6 หน@วยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน5วยกิต 
 
 
  3.1.3 รายวิชา 
   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน5วยกิต 
   ก. กลุ@มวิชาสังคมศาสตรE ไม@นGอยกว@า 3 หน@วยกิต (บังคับเลือก 1 รายวิชา) 
    จากรายวิชาต@อไปนี้ 
      ศท 0011011 สถานการณEโลกปdจจุบัน      3(3-0-6) 
      GE 0011011 Contemporary World  Affairs 
      ศท 0011012 สังคมและวัฒนธรรมไทย      3(3-0-6) 
      GE 0011012 Thai Society  and Culture 
      ศท 0011013 กฎหมายกับชีวิต        3(3-0-6) 
      GE 0011013 Law and Life 
      ศท 0011014 จิตวิทยาในการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 
      GE 0011014 Psychology for Life 
   ข. กลุ@มวิชามนุษยศาสตรE ไม@นGอยกว@า 6 หน@วยกิต (บังคับเลือก 2 รายวิชา) 
    จากรายวิชาต@อไปนี้ 
      ศท 0022011 การรูGสารสนเทศ        3(3-0-6) 
      GE 0022011 Information Literacy 
      ศท 0022012 ชีวิตกับดนตรี        3(3-0-6) 
      GE 0022012 Life and Music 
      ศท 0022013 ชีวิตกับสุนทรียภาพ       3(3-0-6) 
      GE 0022013 Life and Aesthetic 
      ศท 0022014 ศิลปะเพ่ือชีวิตร@วมสมัย      3(3-0-6) 
      GE 0022014 Arts for Contemporary Life 
      ศท 0022015 ความจริงของชีวิต       3(3-0-6) 
      GE 0022015 Truth of Life 
      ศท 0022016 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต     3(3-0-6) 
      GE 0022016 Moral and Ethics for Life 
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   ค. กลุ@มวิชาภาษา ไม@นGอยกว@า 12 หน@วยกิต 
    - ภาษาไทย  (บังคับเลือก 1 รายวิชา) 
     จากรายวิชาต@อไปนี้ 
      ศท 0033011 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
      GE 0033011 Thai for Communication 
      ศท 0033012 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
      GE 0033012 Writing for Communication 
    - ภาษาอังกฤษ  (บังคับ 2 รายวิชา) 
     จากรายวิชาต@อไปนี้ 
      ศท 0033013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
      GE 0033013 English for Communication 
      ศท 0033014 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน    3(3-0-6) 
      GE 0033014 English for Study Skills 
    - ภาษาต@างประเทศ  (บังคับเลือก 1 รายวิชา) 
     จากรายวิชาต@อไปนี้ ี้ 
      ศท 0033015 การพูดภาษาอังกฤษสําหรับอุดมศึกษา   3(3-0-6) 
      GE 0033015 English Speaking for Higher Education 
      ศท 0033016 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
      GE 0033016 French for Communication   
      ศท 0033017 ภาษาญ่ีปุ{นเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
      GE 0033017 Japanese for Communication 
      ศท 0033018 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
      GE 0033018 Chinese for Communication 
   ง. กลุ@มวิชาวิทยาศาสตรEกับคณิตศาสตรE 
    - กลุ@มวิชาวิทยาศาสตรEไม@นGอยกว@า 3 หน@วยกิต  (บังคับเลือก 1 รายวิชา) 
     จากรายวิชาต@อไปนี้ 

 ศท 0044011 ชีวิตกับสุขภาพ        3(3-0-6) 
 GE 0044011 Life and Health 
 ศท 0044012 เทคโนโลยีสมัยใหม@กับชีวิต     3(3-0-6) 
 GE 0044012 Modern Technology and Life 
 ศท 0044013 โลกของเรา         3(3-0-6) 
 GE 0044013 Our World 
 ศท 0044014 สิ่งแวดลGอมในโลกของการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
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 GE 0044014 Environment in the Changing World 
 ศท 0044015 สิ่งแวดลGอมในกระแสโลกาภิวัตนE    3(3-0-6) 
 GE 0044015 Environment in the Globalization Era 
 ศท 0044016 การสื่อสารไรGพรมแดน      3(3-0-6) 
 GE 0044016 Borderless  Communication 

    - กลุ@มวิชาคณิตศาสตรE ไม@นGอยกว@า 3 หน@วยกิต (บังคับเลือก 1 รายวิชา) 
     จากรายวิชาต@อไปนี้ 
      ศท 0044017 คณิตศาสตรEท่ัวไป       3(3-0-6) 
      GE 0044017 General Mathematics 
      ศท 0044018 คณิตศาสตรEและสถิติในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
      GE 0044018 Mathematics and Statistics for Daily Life 
    - กลุ@มวิชาคอมพิวเตอรE ไม@นGอยกว@า 3 หน@วยกิต (บังคับเลือก 1 รายวิชา) 
     จากรายวิชาต@อไปนี้ 

 ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     เพ่ือคุณภาพชีวิต         3(3-0-6) 
 GE 0044019 Information and Communication Technology 
     for Quality of Life 
 ศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสังคม     

          เครือข@ายการเรียนรูG        3(3-0-6) 
      GE 0044020 Information Technology  
          for Social Network Learning 
      ศท 0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม@   3(3-0-6) 
      GE 0044021 Life and Modern Information Technology 
 
 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน5วยกิต 
   ก. กลุ@มวิชาแกน  25 หน@วยกิต 
 วท 4101105 ฟ̀สิกสEพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 SC 4101105 Fundamental Physics 
 วท 4101106 ปฏิบัติการฟ̀สิกสEพ้ืนฐาน 1(0-2-1) 
 SC 4101106 Fundamental Physics Laboratory 
 วท 4102105 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 SC 4102105 Basic of Chemistry 
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 วท 4102106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-2-1) 
 SC 4102106 Basic of Chemistry Laboratory 
 ทอ 5000101 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 2(0-4-2) 
 IN 5000101 Fundamental Technology Practice 
 ทอ 5000201 วัสดุวิศวกรรม 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 3(3-0-6) 
 IN 5000304 Communicative English for Careers 
 วศ 5011114 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 EN 5011114 Engineering Drawing 
 
   ข. กลุ@มวิชาเฉพาะดGาน  66 หน@วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ  42 หน@วยกิต 
 วศ 5011101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ̂า 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 โครงสรGางและสถาปdตยกรรมของระบบคอมพิวเตอรE 3(3-0-6) 
 EN 5011107 Structure and Architecture of Computer 
  System 
 วศ 5011111 คณิตศาสตรEวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 EN 5011111 Engineering Mathematics 1 
 วศ 5011112 คณิตศาสตรEวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 EN 5011112 Engineering Mathematics 2 
 วศ 5011213 คณิตศาสตรEวิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 EN 5011213 Engineering Mathematics 3  
 วศ 5011205 ระบบการสื่อสารขGอมูล 3(3-0-6) 
 EN 5011205 Data Communication System 
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 วศ 5011214 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
 EN 5011214 Signal and System 
 วศ 5011302 โครงสรGางขGอมูลและอัลกอริธึม 3(2-2-5) 
 EN 5011302 Data Structures and Algorithms 
 วศ 5011306 โปรแกรมภาษาจาวาเบ้ืองตGน 3(2-2-5) 
 EN 5011306 Basic Java Programming 
 วศ 5011308 วิศวกรรมแม@เหล็กไฟฟ̂า 3(3-0-6) 
 EN 5011308 Electromagnetic Engineering 
 วศ 5011310 ฐานขGอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 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 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 2 1(0-3-0) 
 EN 5011204 Information and Communication Engineering  
  Laboratory 2 
 วศ 5011412 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
 EN 5011412  Information and Communication Engineering  
  Project 1 
 วศ 5011413 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
 EN 5011413  Information and Communication Engineering  
  Project 2 
    - วิชาเอกเลือก  24 หน@วยกิต 
     กลุ@มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  12 หน@วยกิต 
     จากรายวิชาต@อไปนี้ 
 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 การเชื่อมต@อคอมพิวเตอรE 3(2-2-5) 
 EN 5011203 Computer Interface 
 วศ 5011206 เครือข@ายเทคโนโลยีเว็บและการประยุกตEใชGงาน 3(2-2-5) 
 EN 5011206 Web Technologies and Applications 
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 วศ 5011211 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรE 3(2-2-5) 
 EN 5011211 Computer Programming 
 วศ 5011212 ไมโครโปรเซสเซอรE 3(3-0-6) 
 EN 5011212 Microprocessor 
 วศ 5011301 คณิตศาสตรEดิสครีต 3(3-0-6) 
 EN 5011301 Discrete Mathematics 
 วศ 5011303 การเขียนโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตรE 3(2-2-5) 
 EN 5011303 Programming in Mathematics Simulator  
 วศ 5011304 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3(2-2-5) 
 EN 5011304 Assembly Language Programming 
 วศ 5011307 คอมพิวเตอรEกราฟ̀กสE 3(3-0-6) 
 EN 5011307 Computer Graphics 
 วศ 5011309 หุ@นยนตEศาสตรEข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 EN 5011309 Fundamental of Robotics 
 วศ 5011311 วิศวกรรมซอฟตEแวรE 3(3-0-6) 
 EN 5011311 Software Engineering 
 วศ 5011313 เครือข@ายคอมพิวเตอรEและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 EN 5011313 Computer Networks and Communication 
 วศ 5011314 ไมโครคอนโทรลเลอรE 3(3-0-6) 
 EN 5011314 Microcontroller 
 วศ 5011403 โครงข@ายประสาทเทียม 3(3-0-6) 
 EN 5011403 Neural Network 
 วศ 5011405 ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอรE 3(3-0-6) 
 EN 5011405 Security of Computer System 
 วศ 5011406 การโปรแกรมเชิงขนาน 3(3-0-6) 
 EN 5011406 Parallel Programming 
 วศ 5011407 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 EN 5011407 Statistic Engineering 
 วศ 5011408 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ@มาก 3(3-0-6) 
 EN 5011408 VLSI Design 
 วศ 5011409 สัมมนางานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 EN 5011409 Information and Communication Engineering 
  Seminars 
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 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 การวิเคราะหEและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 EN 5011421 Information Systems Analysis and Design 
 วศ 5011422 หัวขGอพิเศษทางดGานวิศวกรรมสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 EN 5011422 Special Topic in Information Engineering 
 
     กลุ@มวิชาวิศวกรรมสื่อสาร  12 หน@วยกิต 
     จากรายวิชาต@อไปนี้ 
 วศ 5011103 อิเล็กทรอนิกสE 3(3-0-6) 
 EN 5011103 Electronics 
 วศ 5011104 วงจรอิเล็กทรอนิกสE 3(3-0-6) 
 EN 5011104 Electronics Circuit 
 วศ 5011105 วิเคราะหEวงจรอิเล็กทรอนิกสE 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 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ̂าดGวยอิเล็กทรอนิกสEกําลัง 3(3-0-6) 
 EN 5011120 Control Mechanical by Power Electronics 
 วศ 5011208 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3(3-0-6) 
 EN 5011208 Digital Circuit Design 
 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 เสGนใยแกGวนําแสง 3(3-0-6) 
 EN 5011316 Fiber Optical 
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 วศ 5011317 ระบบเครือข@ายโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
 EN 5011317 Telecommunication Networks System 
 วศ 5011318 วิศวกรรมโทรศัพทE 3(3-0-6) 
 EN 5011318 Telephone Engineering  
 วศ 5011319 ระบบสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี 3(3-0-6) 
 EN 5011319 Mobile Communication Systems 
 วศ 5011320 ระบบเครือข@ายดาวเทียม 3(3-0-6) 
 EN 5011320 Satellite Networks System 
 วศ 5011321 เซนเซอรEและทรานสEดิวเซอรE 3(3-0-6) 
 EN 5011321 Sensors and Transducers 
 วศ 5011322 อิเล็กทรอนิกสEกําลัง 3(3-0-6) 
 EN 5011322 Power Electronic  
 วศ 5011404 ระบบฟdซซี 3(3-0-6) 
 EN 5011404 Fuzzy Systems 
 วศ 5011411 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 
 EN 5011411 Antenna  Engineering 
 วศ 5011414 การสื่อสารไรGสาย 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 ทฤษฎีข@าวสารและการเขGารหัสเบ้ืองตGน 3(3-0-6) 
 EN 5011419 Basic Information and Coding Theory 
 วศ 5011420 โทรคมนาคมมัลติมีเดีย 3(3-0-6) 
 EN 5011420 Multimedia Telecommunications 
 วศ 5011423 หัวขGอพิเศษทางดGานวิศวกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 
 EN 5011423 Special Topic in Communication Engineering 
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   ค. กลุ@มวิชาฝnกประสบการณEวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  6 หน@วยกิต 
    จากรายวิชาต@อไปนี้ 
 วศ 5011401 ฝnกประสบการณEวิชาชีพ 
  วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 6(0-30-0) 
 EN 5011401 Field Experience in 
  Information and Communication Engineering 
 วศ 5011402 สหกิจศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 6(0-30-0) 
 EN 5011402 Cooperative Education in 
  Information and Communication Engineering 
 
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน5วยกิต 
    ใหGเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรท่ีเป̀ดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท้ังในประเทศและต@างประเทศท่ีสํานักงานคณะกรรมการขGาราชการพลเรือน (กพ.) ใหGการ
รับรอง และสามารถเทียบโอนไดGจากผูGเรียนท่ีเรียนในหลักสูตรเทียบโอน โดยไม@ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลGว 
และตGองไม@เปDนรายวิชาท่ีกําหนดใหGเรียนโดยไม@นับหน@วยกิตรวมในเกณฑEสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ รวมท้ัง
รายวิชาท่ีอยู@ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 
  3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปDท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 

  หน5วยกิต 
ศท 0022016 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต 3(3-0-6) 
ศท 0044016 การสื่อสารไรGพรหมแดน 3(3-0-6) 
ศท 0044018 คณิตศาสตรEและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
ทอ 5000101 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 2(0-4-2) 
วศ 5011106 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6) 
วศ 5011111 คณิตศาสตรEวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 

 รวม 17 หน5วยกิต 
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ปDท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

  หน5วยกิต 
ศท 0011013 กฎหมายกับชีวิต 3(3-0-6) 
ศท 0022011 การรูGสารสนเทศ 3(3-0-6) 
ศท 0033013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
วศ 5011101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ̂า 3(3-0-6) 
วศ 5011107 โครงสรGางและสถาปdตยกรรมของระบบคอมพิวเตอรE 3(3-0-6) 
วศ 5011112 คณิตศาสตรEวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
วศ 5011114 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 

 รวม 21 หน5วยกิต 
 

 

ปDท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

  หน5วยกิต 
ศท 0033015 การพูดภาษาอังกฤษสําหรับอุดมศึกษา 3(3-0-6) 
ศท 0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม@ 3(3-0-6) 
ทอ 5000201 วัสดุวิศวกรรม 3(2-2-5) 
วท 4101105 ฟ̀สิกสEพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
วท 4101106 ปฏิบัติการฟ̀สิกสEพ้ืนฐาน 1(0-2-1) 
วศ 5011201 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1(0-3-0) 
วศ 5011213 คณิตศาสตรEวิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 

 รวม 17 หน5วยกิต 
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ปDท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

  หน5วยกิต 
ศท 0033011 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
ศท 0033014 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
วท 4102105 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
วท 4102106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-2-1) 
วศ 5011306 โปรแกรมภาษาจาวาเบ้ืองตGน 3(2-2-5) 
วศ 5011102 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3(3-0-6) 
วศ 5011204 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 2 1(0-3-0) 
วศ 5011214 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
 

 รวม 20 หน5วยกิต 
 

 

ปDท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 
  หน5วยกิต 
ทอ 5000301 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
ทอ 5000303 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
วศ 5011205 ระบบการสื่อสารขGอมูล 3(3-0-6) 
วศ 5011302 โครงสรGางขGอมูลและอัลกอริธึม 3(2-2-5) 
วศ 5011310 ฐานขGอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
วศ 5011313 เครือข@ายคอมพิวเตอรEและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 

 รวม 18 หน5วยกิต 
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ปDท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

  หน5วยกิต 
วศ 5011203 การเชื่อมต@อคอมพิวเตอรE 3(2-2-5) 
วศ 5011206 เครือข@ายเทคโนโลยีเว็บและการประยุกตEใชGงาน 3(2-2-5) 
วศ 5011308 วิศวกรรมแม@เหล็กไฟฟ̂า 3(3-0-6) 
วศ 5011312 วิศวกรรมการสื่อสาร 3(3-0-6) 
วศ 5011316 เสGนใยแกGวนําแสง 3(3-0-6) 
วศ 5011412 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
 

 รวม 17 หน5วยกิต 
 

 

ปDท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

  หน5วยกิต 
ทอ 5000304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 3(3-0-6) 
วศ 5011309 หุ@นยนตEศาสตรEข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
วศ 5011311 วิศวกรรมซอฟตEแวรE 3(3-0-6) 
วศ 5011317 ระบบเครือข@ายโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
วศ 5011319 ระบบสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี 3(3-0-6) 
วศ 5011413 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
 

 รวม 17 หน5วยกิต 
 
 

ปDท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

  หน5วยกิต 
*วศ 5011401 ฝnกประสบการณEวิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 6(0-30-0) 
*วศ 5011402 สหกิจศึกษาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 6(0-30-0) 

 รวม 6 หน5วยกิต 
*หมายเหตุ นักศึกษาเลือกเรียน วิชาฝnกประสบการณEฯ หรือ วิชาสหกิจศึกษาฯ 
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  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา และรหัสวิชา 
   คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สามารถดูรายละเอียดไดGในภาคผนวก ข หมวดวิชาเฉพาะ
ดGาน สามารถดูรายละเอียดไดGในภาคผนวก ค และ คําอธิบายรหัสวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถดู
รายละเอียดไดGในภาคผนวก ง 
 
 3.2 ช่ือ – นามสกุล ตําแหน5ง และคุณวุฒิของอาจารยB 
  3.2.1 อาจารยBประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน5ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/ 
ปDท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชา/ 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน 
ชม./สัปดาหB 

2555 2556 2557 2558 2559 
1 นายนนทรัฐ บํารุงเกียรต ิ อาจารยE วศ.ม. 

2551 
 

วศ.บ. 
2548 

 

วิศวกรรมไฟฟ^า 
จุฬาลงกรณEมหาวทิยาลัย 
 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร 
ลาดกระบงั 

15 15 15 15 15 

2 นายป`ยะพงษE แดงขํา อาจารยE วศ.ม. 
2549 

 

วศ.บ. 
2547 

 

วิศวกรรมไฟฟ^า 
จุฬาลงกรณEมหาวทิยาลัย 
 

วิศวกรรมสารสนเทศ 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร 
ลาดกระบงั 

15 15 15 15 15 

3 นางสาววดนีาถ วรรณสวสัดิ์กุล อาจารยE วศ.ม. 
2552 

 
 

วท.บ. 
2548 

 

วิศวกรรมไฟฟ^า 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาพระนครเหนือ 
 

ฟ`สิกสEอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาพระนครเหนือ 

15 15 15 15 15 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน5ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/ 
ปDท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชา/ 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน 
ชม./สัปดาหB 

2555 2556 2557 2558 2559 
4 นายสกุล คํานวนชัย อาจารยE ปร.ด. 

2553 
 

วศ.ม. 
2542 

 
 

 

ค.อ.บ. 
2531 

 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 
 

วิศวกรรมไฟฟ^า 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร 
ลาดกระบงั 
 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร 
ลาดกระบงั 

15 15 15 15 15 

5 นายศุภวัฒนE ลาวัณยEวสิุทธิ ์ ผูGช@วย
ศาสตราจารยE 

ดGานอิเล็ก 
ทรอนิกสEและ

ไฟฟ^า 

ค.อ.ม. 
2545 

 
 

 

ค.อ.บ. 
2541 

 
 
 

 

วศ.บ. 
2554 

วิศวกรรมไฟฟ^าสื่อสาร 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร 
ลาดกระบัง 
 

อิเล็กทรอนิกสEและ 
คอมพิวเตอรE 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร 
ลาดกระบงั 
 

วิศวกรรมไฟฟ^า 
มหาวิทยาลัยธนบุรี 

15 15 15 15 15 
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  3.2.2 อาจารยBประจํา 
 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน5ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชา/ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน 
ชม./สัปดาหB 

2555 2556 2557 2558 2559 
1 นายวิทยา พนัธุEพา อาจารยE วท.ด. 

 
 

วท.ม. 
 
 
 

วท.บ. 

วัสดุศาสตรE 
จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย 

 

เทคโนโลยีเซรามิกสE 
จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย 
วัสดุศาสตรE 

 

จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย 

3 3 3 3 3 

2 นางนิสากรณE สิมมา อาจารยE กศ.ม. 
 
 
 

ค.บ. 

อุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

 

เคร่ืองปd�นดินเผา 
วิทยาลัยครูพระนคร 

3 3 3 3 3 

3 นายภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย อาจารยE ค.อ.ม. 
 
 
 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาธนบุรี 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร 

2 2 2 2 2 
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  3.2.3 อาจารยBพิเศษ 
 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน5ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชา/ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน 
ชม./สัปดาหB 

2555 2556 2557 2558 2559 
1 นายสมศักดิ์ มิตะถา 

 
รอง

ศาสตราจารยE 
วศ.ด. 

 
 
 
 

วศ.ม. 
 
 
 
 

อส.บ. 
 

วิศวกรรมไฟฟ^า 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร
ลาดกระบงั 
 

วิศวกรรมไฟฟ^า 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร
ลาดกระบงั 
 

เทคโนโลยโีทรทัศนE 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร
ลาดกระบงั 

3 3 3 3 3 

2 นายบรรจง ป`ยธาํรง รอง 
ศาสตราจารยE 

M.Sc. 
 
 

วศ.บ. 
 

Computer Engineering 
University of Louisiana 
 

วิศวกรรมไฟฟ^า 
มหาวิทยาลยัขอนแก@น 

3 3 3 3 3 

3 นายมนตรี ศิริปรัชญานันทE 
 

รอง 
ศาสตราจารยE 

วศ.ด. 
 
 
 

 

วศ.ม. 
 
 
 
 

ค.อ.บ. 
 

วิศวกรรมไฟฟ^า 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร
ลาดกระบงั 
 

วิศวกรรมไฟฟ^า 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร
ลาดกระบงั 
 

วิศวกรรมไฟฟ^า 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลGาพระนครเหนือ 

3 3 3 3 3 
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4. องคBประกอบเก่ียวกับประสบการณBภาคสนาม 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูGใชGบัณฑิต มีความตGองการใหGบัณฑิตมีประสบการณEในวิชาชีพก@อนเขGาสู@
การทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝnกประสบการณEวิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสห
กิจศึกษาทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือฝnกใหGนักศึกษารูGจักการประยุกตEใชGความรูGท่ีเรียนมา มาใชG
กับสภาพการทํางานจริง เปDนการเตรียมความพรGอมในทุก ๆ ดGาน ก@อนออกไปทํางานจริง โดยหลักสูตรไดGจัดใหGอยู@
ในกลุ@มวิชาการศึกษาทางเลือก 

 4.1 ผลการเรียนรู-ของประสบการณBภาคสนาม  
  ความคาดหวังในผลการเรียนรูGประสบการณEภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
  4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขGาใจในหลักการ ความจําเปDนใน
การเรียนรูGทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
  4.1.2 บูรณาการความรูGท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกGปdญหาทางระบบสารสนเทศและการสื่อสารไดG 
  4.1.3 มีมนุษยสัมพันธEและสามารถทํางานร@วมกับผูGอ่ืนไดGดี 
  4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา  และเขGาใจวัฒนธรรมขององคEกร  ตลอดจนสามารถปรับตัวใหGเขGากับสถาน
ประกอบการ 
  4.1.5 มีความกลGาในการแสดงออก และนําความคิดสรGางสรรคEไปใชGประโยชนEในงานไดG 
  4.1.6 มีทักษะการสื่อสารดGานการพูด เขียน คิดวิเคราะหEประมวลผล 
 4.2 ช5วงเวลา 
  4.2.1 รายวิชาฝnกประสบการณEวิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้น
ปPท่ี 4 จํานวนไม@นGอยกว@า 350 ชั่วโมง หรือ 
  4.2.2 รายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปPท่ี 4 
จํานวนไม@นGอยกว@า 16 สัปดาหE 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข-อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 ขGอกําหนดในการทําโครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ตGองเปDนหัวขGอท่ีเก่ียวขGองกับการประยุกตEใชG
ความรูGทางดGานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกตEใชGในการวิเคราะหE ออกแบบ และพัฒนาระบบ ไดG
อย@างมีประสิทธิภาพ โดยมีนําเสนอต@อคณะกรรมการสาขาวิชา การรายงานรูปเล@มท่ีตGองนําส@งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาท่ีกําหนดอย@างเคร@งครัด 
 5.1 คําอธิบายโดยย5อ 
  หัวขGอวิชาโครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จะเปDนหัวขGอท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถศึกษา
คGนควGาเพ่ิมเติมไดG สามารถแกGไขปdญหา สามารถคิดวิเคราะหE ออกแบบและพัฒนาไดG โดยสามารถนําทฤษฎีมา
ประยุกตEใชGในการทําโครงงานไดG มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 5.2 ผลการเรียนรู-  
  นักศึกษาสามารถทํางานเปDนกลุ@ม สามารถปรับตัวทํางานร@วมกับผูGอ่ืนไดG มีความสามารถในการสื่อสารดGวย
ภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใชGเครื่องมือ มีการประยุกตEใชGทฤษฎีในการทําโครงงาน และ
โครงงานสามารถเปDนตGนแบบในการพัฒนาต@อไดG 
 5.3 ช5วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปPท่ี 3 และภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปPท่ี 4 
 5.4 จํานวนหน5วยกิต 
  4 หน@วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  มีการกําหนดชั่วโมงการใหGคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหGคําปรึกษา ใหGขGอมูลข@าวสารเก่ียวกับโครงงานทาง
เว็บไซตE และปรับปรุงใหGทันสมัยเสมอ ใหGนักศึกษารายงานความกGาวหนGา ปdญหา และอุปสรรคอย@างต@อเนื่อง 
ตลอดภาคการศึกษา อีกท้ังมีตัวอย@างโครงงานใหGศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
  ประเมินผลจากรายงานความกGาวหนGาในการทําโครงงาน สมุดบันทึกการใหGคําปรึกษา โดยอาจารยEท่ี
ปรึกษา และประเมินผลจากผลสําเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล@าวตGองสามารถทํางานไดGในเบ้ืองตGน และ
การจัดสอบการนําเสนอโครงงาน ท่ีมีคณะกรรมการสอบไม@นGอยกว@า 3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู- กลยุทธBการสอน และการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธBหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม อ@อนนGอม ถ@อมตนและ
ทําหนGาท่ีเปDนพลเมืองดี รับผิดชอบต@อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 
 

ส@งเสริมและสอดแทรกใหGนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เคารพในสิทธิทางปdญญาและขGอมูลส@วนบุคคล การใชG
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมท่ีถูกตGอง นอกจากนี้อาจมี
การจัดค@ายพัฒนาชุมชน เพ่ือใหGนักศึกษามีโอกาสประยุกตE
หรือเผยแพร@ความรูGท่ีไดGศึกษามา 

(2) มีความรูG พ้ืนฐานในศาสตรE ท่ี เ ก่ียวขGอง ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู@ในเกณฑEดี สามารถ
ประยุกตEไดGอย@างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 
และศึกษาต@อในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรตGองปูพ้ืนฐานของศาสตรEและ
สรGางความเชื่อมโยงระหว@างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี
ปฏิ บั ติการ แบบฝnกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาใหG
นักศึกษาเขGาใจการประยุกตEองคEความรูGกับปdญหาจริง  

(3) มีความรูG ทันสมัย ใฝ{รูG  และมีความสามารถ
พัฒนาความรูG เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ
พัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกท่ีเป̀ดสอนตGองต@อยอดความรูGพ้ืนฐานในภาค
บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตรE มีโจทยEปdญหา
ท่ีทGาทายใหGนักศึกษาคGนควGาหาความรูG ในการพัฒนา
ศักยภาพ 

(4) คิดเปDน ทําเปDน และเลือกวิธีการแกGปdญหาไดG
อย@างเปDนระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาตGองมีโจทยEปdญหา แบบฝnกหัด หรือโครงงาน ใหG
นักศึกษาไดGฝnกคิด ฝnกปฏิบัติ ฝnกแกGปdญหา แทนการท@องจํา 

(5) มีความสามารถทํางานร@วมกับผูGอ่ืน มีทักษะการ
บริหารจัดการและทํางานเปDนหมู@คณะ 
 

โจทยEปdญหาและโครงงานของรายวิชาต@าง ๆ ควรจัดแบบ
คณะทํางาน แทนท่ีจะเปDนแบบงานเด่ียว เพ่ือส@งเสริมใหG
นักศึกษาไดGฝnกฝนการทํางานเปDนหมู@คณะ  

(6) รูGจักแสวงหาความรูGดGวยตนเองและสามารถ
ติดต@อสื่อสารกับผูGอ่ืนไดGเปDนอย@างดี 
 

ตGองมีการมอบหมายงานใหGนักศึกษาไดGสืบคGนขGอมูล 
รวบรวมความรูGท่ีนอกเหนือจากท่ีไดGนําเสนอในชั้นเรียน 
และเผยแพร@ความรูG ท่ีไดGระหว@างนักศึกษาดGวยกัน หรือ
ใหGกับผูGสนใจภายนอก 

(7)  มีความสามารถในการใชGภาษาไทยและ
ภาษาต@างประเทศในการสื่อสารและใชGเทคโนโลยี
ไดG 

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู@นักศึกษา
หรือบุคคลภายนอกท่ีส@งเสริมใหGเกิดการแสวงหาความรูGท่ี
ทันสมัย การเผยแพร@ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน
ความรูG 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู-ในแต5ละด-าน 
 2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู-หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  2.1.1 ด-านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค@าของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทย และ
ของประชาคมนานาชาติ 
   2.1.1.1 ผลการเรียนรู- เปDนดังนี้ 
      1) มีหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 
      2) เคารพ และชื่นชมงานศิลปะและวัฒนธรรมของทGองถ่ิน ชาติ และสากล 
      3) มีความซ่ือสัตยE วินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบต@อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
      4) มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเห็นแก@ประโยชนEส@วนรวม 
      5) สุภาพ อ@อนนGอมถ@อมตน รับฟdงความคิดเห็นของผูGอ่ืน และเคารพในสิทธิมนุษยชน 
   2.1.1.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-พัฒนาการเรียนรู-ด-านคุณธรรม จริยธรรม เปDนดังนี้ 
      1) จัดกิจกรรมท่ีเนGนวัฒนธรรมองคEกร เพ่ือปลูกฝdงใหGนักศึกษามีระเบียบวินัยและเนGนการ
เขGาชั้นเรียนตรงเวลาและแต@งกายใหGเปDนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
      2) มอบหมายใหGนักศึกษาทํางานเปDนกลุ@ม ฝnกการเปDนผูGนํา ความสามัคคีสมาชิกกลุ@ม และ
ฝnกความรับผิดชอบ ท้ังในตนเองและส@วนรวม 
      3) อาจารยEสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
      4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนGนการเรียนรูGจากสถานการณEจริง บทบาทสมมติ กรณี
ตัวอย@าง จิตภาวนา โครงการจิตอาสา จิตสาธารณะ เพ่ือแกGปdญหานักศึกษาและสังคม 
      5) มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเนGนคุณธรรม จริยธรรม 
      6) การเปDนแบบอย@างท่ีดีของอาจารยE 
      7) จัดกิจกรรมยกย@องนักศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ทําประโยชนEต@อสังคม 
   2.1.1.2 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านคุณธรรม จริยธรรม 
      1) ประเมินจากการตรงต@อเวลาของนักศึกษาในการเขGาเรียน การส@งงานท่ีไดGรับ
มอบหมาย การเขGาร@วมกิจกรรม 
      2) สังเกตมีวินัยและความพรGอมของนักศึกษาในการเขGาร@วมกิจกรรม 
      3) สังเกตความรับผิดชอบในหนGาท่ีท่ีตนไดGรับมอบหมาย 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธBหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(8) มีความสามารถวิเคราะหE ออกแบบ พัฒนา 
ติดต้ัง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรEใหGตรงตาม
ขGอกําหนด 

ตGองมีวิชาท่ีบูรณาการองคEความรูGท่ีไดGศึกษามา เช@น วิชา
โครงงานวิศวกรรม ในการวิเคราะหE ออกแบบ พัฒนา 
ติดต้ัง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรEตามขGอกําหนดของ
โจทยEปdญหาท่ีไดGรับ 
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      4) สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
  2.1.2 ด-านความรู- : มีความรอบรูGอย@างกวGางขวาง มีโลกทัศนEท่ีกวGางไกล มีความเขGาใจในธรรมชาติตนเอง 
ผูGอ่ืน และสังคม 
   2.1.2.1 ผลของการเรียนรู- เปDนดังนี้ 
      1) อธิบายความเชื่อมโยงของศาสตรEหลักในการดําเนินชีวิต 
      2) มีความรอบรูGในศาสตรE และเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวขGอง 
   2.1.2.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-พัฒนาการเรียนรู-ด-านความรู- 
      1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนGนผูGเรียนเปDนศูนยEกลาง 
      2) จัดใหGมีการเรียนรูGจากสถานการณEจริง ในการดําเนินชีวิต การรอบรูGในศาสตรEและ
เนื้อหาท่ีเก่ียวขGอง 
   2.1.2.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านความรู- 
      1) การทดสอบย@อย 
      2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
      3) รายงานทางวิชาการ 
      4) การนําเสนอผลงาน 
  2.1.3 ด-านทักษะทางปLญญา : เปDนผูGใฝ{รูG สามารถคิดอย@างมีเหตุผล 
   2.1.3.1 ผลของการเรียนรู- เปDนดังนี้ 
      1) สามารถคGนหาขGอเท็จจริง ทําความเขGาใจ ประเมินขGอมูลจากหลักฐาน  
      2) สามารถศึกษาวิเคราะหEปdญหา และเสนอแนวทางแกGไขท่ีสรGางสรรคE 
      3) เปDนผูGใฝ{รูG 
   2.1.3.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-ในการพัฒนาการเรียนรู-ด-านทักษะทางปLญญา 
      1) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝnกทักษะการคิด ท้ังในระดับบุคคลและกลุ@ม  
      2) จัดกิจกรรมใหGนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง เช@น โครงการจิตอาสา 
   2.1.3.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านทักษะทางปLญญา 
      1) รายงานทางวิชาการ 
      2) การนําเสนอผลงาน 
      3) การใชGขGอสอบหรือแบบฝnกหัดท่ีใหGนักศึกษาคิดแกGปdญหา 
  2.1.4 ด-านทักษะความสัมพันธBระหว5างบุคคล และความรับผิดชอบ : สามารถนําความรูGไปใชGในการ
ดําเนินชีวิต และดํารงตนอยู@ในสังคมไดGเปDนอย@างดี 
   2.1.4.1 ผลของการเรียนรู- เปDนดังนี้ 
      1) สามารถปรับตัวทํางานร@วมกับผูGอ่ืนท้ังในฐานะผูGนํา และสมาชิกกลุ@ม 
      2) ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง ผูGอ่ืน และยอมรับความแตกต@าง 
      3) มีความรับผิดชอบต@องานท่ีไดGรับมอบหมาย 
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      4) เคารพในคุณค@า และศักด์ิศรีของความเปDนมนุษยE 
   2.1.4.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-ในการพัฒนาการเรียนรู-ด-านทักษะความสัมพันธBระหว5างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
      1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนGนการทํางานเปDนกลุ@มและงานท่ีตGองมีปฏิสัมพันธE
ระหว@างบุคคล 
      2) จัดประสบการณEการเรียนรูGในภาคปฏิบัติ 
      3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธE การเขGาใจวัฒนธรรมขององคEกร 
ฯลฯ ในรายวิชาต@างๆ 
   2.1.4.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านทักษะความสัมพันธBระหว5างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ@ม 
      2) การนําเสนอผลงานเปDนกลุ@ม 
      3) ประเมินความสมํ่าเสมอในการเขGาร@วมกิจกรรมกลุ@ม 
      4) ประเมินความรับผิดชอบในหนGาท่ีท่ีไดGรับมอบหมาย 
  2.1.5 ด-านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ  : สามารถใชG
ภาษาในการติดต@อสื่อสารความหมายไดGดี 
   2.1.5.1 ผลของการเรียนรู- เปDนดังนี้ 
      1) สามารถสรุปประเด็น สื่อสารท้ังการพูดและการเขียน เลือกใชGรูปแบบการนําเสนอไดG
เหมาะสมท้ังภาษาไทย และภาษาต@างประเทศ 
      2) สามารถใชGเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขGอมูล แปลความหมาย สื่อสาร 
และติดตามความกGาวหนGา 
      3) มีความรูGทางคณิตศาสตรE สถิติในการวิเคราะหE และนําเสนอผลการวิเคราะหE 
   2.1.5.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-ในการพัฒนาการเรียนรู-ด-านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร  และสามารถใช-ภาษาในการติดต5อส่ือสารความหมายได-ดี 
      1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนGนการฝnกทักษะการสื่อสารท้ังการพูด การฟdง การเขียน  
      2) จัดประสบการณEการเรียนรูGท่ีส@งเสริมใหGผูGเรียนเลือกใชGเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท่ี
หลากหลายไดGอย@างเหมาะสม 
   2.1.5.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช-สารสนเทศเทคโนโลยี ประเมินจาก 
      1) การนําเสนอผลงาน 
      2) การเขียนรายงานทางวิชาการ 
      3) การนําเสนอโดยใชGเทคโนโลยี 
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      4) ความสามารถในการใชGทักษะทางคณิตศาสตรEและสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงานไดG
อย@างเหมาะสม 
 2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู-หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   2.2.1.1 ผลการเรียนรู-ด-านคุณธรรม จริยธรรม 
      นักศึกษาตGองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหGสามารถดําเนินชีวิตร@วมกับผูGอ่ืนในสังคมอย@าง
ราบรื่น และเปDนประโยชนEต@อส@วนรวม นอกจากนี้ ข@าวสารสนเทศ เปDนขGอมูลท่ีเก่ียวขGองกับความม่ันคงของ
ประเทศ ความปลอดภัยในดGานข@าวสารสนเทศ ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูGพัฒนาและ/หรือผูGประยุกตEใชGโปรแกรม
จําเปDนตGองมีความรับผิดชอบต@อผลท่ีเกิดข้ึนเช@นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารยEท่ีสอนในแต@ละ
รายวิชาตGองพยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งต@อไปนี้ท้ัง 3 ดGาน เพ่ือใหGนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และ
จริยธรรมไปพรGอมกับวิทยาการต@าง ๆ ท่ีศึกษา รวมท้ังอาจารยEตGองมีคุณสมบัติดGานคุณธรรม และจริยธรรมอย@าง
นGอย 3 ดGานตามท่ีระบุไวGดังนี้ 
      1) ดGานคุณธรรม เนGนใหGผูGเรียนมีน้ําใจ มีความเสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเห็น
แก@ประโยชนEส@วนรวม 
      2) ดGานจริยธรรม ใหGผูGเรียนมีความซ่ือสัตยE มีวินัย ตรงต@อเวลา สุภาพอ@อนนGอม รับฟdง
ความคิดเห็นของผูGอ่ืนและเคารพสิทธิมนุษยชน 
      3) ดGานจรรยาบรรณในทางวิชาการและวิชาชีพ ผูGเรียนสามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
ของวิชาชีพ และรักษามาตรฐานวิชาชีพ 
      นอกจากนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตตGองมีวิชาเก่ียวกับจริยธรรมในวิชาชีพ 
อาจารยEท่ีสอนตGองจัดใหGมีการวัดมาตรฐานในดGานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซ่ึงไม@จําเปDนตGองเปDน
ขGอสอบ อาจใชGการสังเกตพฤติกรรมระหว@างเรียนและระหว@างทํากิจกรรมท่ีกําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมใหGเปDนส@วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาท่ีคะแนนความประพฤติไม@
ผ@านเกณฑE อาจตGองทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก@อนสําเร็จการศึกษา 
   2.2.1.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-พัฒนาการเรียนรู-ด-านคณุธรรม จริยธรรม  
      กําหนดใหGมีวัฒนธรรมองคEกร เพ่ือเปDนการปลูกฝdงใหGนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนGนการ
เขGาชั้นเรียนใหGตรงเวลาตลอดจนการแต@งกายท่ีตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  นักศึกษาตGองมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ@ม รูGหนGาท่ีของการเปDนผูGนํากลุ@มและการเปDนสมาชิกกลุ@ม มีความซ่ือสัตยEโดยตGองไม@
กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบGานของผูGอ่ืน เปDนตGน นอกจากนี้อาจารยEผูGสอนทุกคนตGองสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส@งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช@น นักศึกษา
ท่ีเสียสละทําความดี และทําประโยชนEแก@สังคม เปDนตGน 
   2.2.1.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านคุณธรรม จริยธรรม  
      1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขGาชั้นเรียน การส@งงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการร@วมกิจกรรม 
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      2) ประเมินจากการมีวินัยและพรGอมเพรียงของนักศึกษาในการเขGาร@วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
      3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
      4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนGาท่ีท่ีไดGรับมอบหมาย 

  2.2.2 ความรู- 
   2.2.2.1 ผลการเรียนรู-ด-านความรู- 
      นักศึกษาตGองมีความรูGเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษาในสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูGเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตGองเปDนสิ่งท่ีนักศึกษาตGองรูGเพ่ือใชGประกอบ
อาชีพและช@วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูGตGองครอบคลุมสิ่งต@อไปนี้ 
      1) มีความรูG ความเขGาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีไดGศึกษา 
      2) สามารถนําความรูGมาแกGปdญหาหรือต@อยอดความรูG ใหGเกิดประโยชนE 
      3) สามารถบูรณาการความรูGท่ีไดGศึกษากับความรูGในศาสตรEท่ีเก่ียวขGองกับการทํางาน 
      การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดGโดยการทดสอบจากขGอสอบของแต@ละวิชาในชั้น
เรียน ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาอยู@ในหลักสูตร 
   2.2.2.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-พัฒนาการเรียนรู-ด-านความรู-  
      ใชGวิธีสอนท่ีหลากหลาย โดยเนGนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตEใชGการปฏิบั ติใน
สภาพแวดลGอมจริง ทันต@อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ ใหGเปDนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหGมีการเรียนรูGจากสถานการณEจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผูGเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณEตรงมาเปDนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝnกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ
การเรียนรูGดGวยระบบสหกิจศึกษา 
   2.2.2.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านความรู-  
      ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดGานต@าง ๆ คือ 
      1) การทดสอบย@อย 
      2) การสอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา 
      3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
      4) ประเมินจากโครงงานท่ีนําเสนอ 
      5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
      6) ประเมินจากฝnกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือประเมินจากสหกิจศึกษา 

  2.2.3 ทักษะทางปLญญา 
   2.2.3.1 ผลการเรียนรู-ด-านทักษะทางปLญญา 
      นักศึกษาตGองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองไดGเม่ือสําเร็จ
การศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจําเปDนตGองไดGรับการพัฒนาทักษะทางปdญญาไปพรGอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูG
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เก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษา ในขณะท่ีสอนอาจารยEตGองเนGนใหGนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขGาใจท่ีมาและสาเหตุของ
ปdญหา วิธีการแกGปdญหารวมท้ังมีแนวความคิดของตนเอง โดยมอบหมายใหGนักศึกษาไปศึกษาคGนควGาดGวยตนเอง
และสามารถนําแนวคิดมาประยุกตEใชGเพ่ือเตรียมความพรGอมในการประกอบอาชีพ นักศึกษาตGองมีคุณสมบัติต@าง ๆ 
จากการสอนเพ่ือใหGเกิดทักษะทางปdญญาดังนี้ 
      1) สามารถใชGวิจารณญาณ ในการแกGปdญหาเก่ียวกับงานวิชาชีพท่ีศึกษาไดGอย@างเปDนระบบ 
      2) สามารถคิดวิเคราะหEงานท่ีมีความซับซGอน เพ่ือใชGประกอบการตัดสินใจไดGอย@างมี
ประสิทธิภาพ 
      3) สามารถนําทักษะในวิชาชีพมาประยุกตEใชGในการสรGางงาน ท่ีใชGในการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต 
   2.2.3.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-ในการพัฒนาการเรียนรู-ด-านทักษะทางปLญญา  
      1) กรณีศึกษาทางการประยุกตEใชGสารสนเทศและการสื่อสาร 
      2) การอภิปรายกลุ@ม 
      3) ใหGนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
   2.2.3.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านทักษะทางปLญญา 
      กลยุทธEการประเมินผลการเรียนรูGดGานทักษะทางปdญญา สามารถทําไดGโดยการออก
ขGอสอบท่ีใหGนักศึกษาแกGปdญหา อธิบายแนวคิดและวิธีการแกGปdญหาโดยการประยุกตEใชGความรูGท่ีเรียนมา ประเมิน
ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช@น ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
ทดสอบโดยใชGแบบทดสอบหรือสัมภาษณE เปDนตGน 

  2.2.4 ทักษะความสัมพันธBระหว5างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.2.4.1 ผลการเรียนรู-ด-านทักษะความสัมพันธBระหว5างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ 
      นักศึกษาตGองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส@วนใหญ@ตGองเก่ียวขGองกับบุคคลอ่ืน ท้ังผูGท่ีมาจาก
สถาบันอ่ืน ๆ ผูGท่ีจะมาเปDนผูGบังคับบัญชา หรือผูGท่ีจะมาอยู@ใตGบังคับบัญชา ความสามารถท่ีจะปรับตัวใหGเขGากับผูGอ่ืน
จึงเปDนเรื่องจําเปDนอย@างยิ่ง ดังนั้นอาจารยEตGองสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวขGองกับคุณสมบัติต@าง ๆ ต@อไปนี้ใหGนักศึกษา
ระหว@างการสอน หรืออาจใหGนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดGานสังคมศาสตรEใหGมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      1) มีมนุษยสัมพันธEท่ีดีกับผูGร@วมงาน สามารถวางตัวและปรับตัวในการอยู@ร@วมกับผูGอ่ืนไดG 
      2) มีภาวะการเปDนผูGนําและผูGตาม  สามารถทํางานเปDนทีม รูGจักบทบาท หนGาท่ี และมี
ความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีไดGรับมอบหมาย 
      3) สามารถแสดงความคิดเห็นในสถานการณEต@าง ๆ และสามารถแกGไขขGอขัดแยGงไดGอย@างมี
ประสิทธิภาพ พรGอมท้ังแสดงจุดยืนไดGอย@างเหมาะสม 
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   2.2.4.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-ในการพัฒนาการเรียนรู-ด-านทักษะความสัมพันธBระหว5างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
      ใชGการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหGมีการทํางานเปDนกลุ@ม การทํางานท่ีตGองประสานงาน
กับผูGอ่ืน ขGามหลักสูตร หรือตGองคGนควGาหาขGอมูลจากการสัมภาษณEบุคคลอ่ืน หรือผูGมีประสบการณE โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูGดGานทักษะความสัมพันธEระหว@างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
      1) สามารถทํางานกับผูGอ่ืนไดGเปDนอย@างดี 
      2) มีความรับผิดชอบต@องานท่ีไดGรับมอบหมาย 
      3) สามารถปรับตัวเขGากับสถานการณEและวัฒนธรรมองคEกรท่ีไปปฏิบัติงานไดGเปDนอย@างดี 
      4) มีมนุษยสัมพันธEท่ีดีกับผูGร@วมงานในองคEกรและกับบุคคลท่ัวไป 
      5) มีภาวะผูGนํา 
   2.2.4.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านทักษะความสัมพันธBระหว5างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาจากการนําเสนอรายงานกลุ@มในชั้น
เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการทํากิจกรรมต@าง ๆ ร@วมกันและความครบถGวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขGอมูลท่ีไดG 

  2.2.5 ทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.2.5.1 ผลการเรียนรู-ด-านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช-เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
      นักศึกษาตGองมีทักษะการวิเคราะหEเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ันตํ่า
ดังนี้ 
      1) สามารถใชGภาษาไทยหรือภาษาต@างประเทศในการสื่อสาร และเลือกใชGรูปแบบในการ
นําเสนอไดGอย@างเหมาะสม 
      2) มีทักษะการประยุกตEใชGเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยไดGอย@างเหมาะสม 
      3) สามารถใชGทักษะการวิเคราะหEเชิงตัวเลขต@อการแกGปdญหาหรือสรGางผลงานไดGอย@าง
สรGางสรรคE 
   2.2.5.2 กลยุทธBการสอนท่ีใช-ในการพัฒนาการเรียนรู-ด-านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      กลยุทธEการสอนท่ีใชGในการพัฒนาการเรียนรูGดGานทักษะในการวิเคราะหEและการสื่อสารนี้
อาจทําไดGในระหว@างการสอน โดยอาจใหGนักศึกษาแกGปdญหา วิเคราะหEประสิทธิภาพของวิธีแกGปdญหา และใหG
นําเสนอแนวคิดของการแกGปdญหา ผลการวิเคราะหEประสิทธิภาพ ต@อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณEในเชิง
วิชาการระหว@างอาจารยEและกลุ@มนักศึกษา 
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      จัดกิจกรรมการเรียนรูGในรายวิชาต@าง ๆ ใหGนักศึกษาไดGวิเคราะหEสถานการณEจําลอง 
สถานการณEเสมือนจริง และนําเสนอการแกGปdญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูGเทคนิคการประยุกตEใชGทักษะการวิเคราะหE 
การสื่อสารและการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณE 
   2.2.5.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู-ด-านทักษะในการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชGทฤษฎี การเลือกใชGเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ คณิตศาสตรEและสถิติ ท่ีเก่ียวขGองประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขGอจํากัด เหตุผลใน
การเลือกใชGเครื่องมือต@าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต@าง ๆ ท่ีมีการนําเสนอในชั้นเรียน 
 
 


