มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electronics and Telecommunication Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
ชื่อยอ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering ( Electronics and Telecommunication Engineering )
ชื่อยอ (อังกฤษ) B. Eng. ( Electronics and Telecommunication Engineering )
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
144 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรไฟฟาสื่อสาร ในหนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
(2) วิศวกรไฟฟาสื่อสาร ประจําโรงงาน ในหนวยงานเอกชน
(3) วิศวกรฝายขายในหนวยงานเอกชน
(4) วิศวกรอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ
9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. นายโกศล นิธิโสภา ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย คุณวุฒิ วศ.ม. ไฟฟา (มทร.ธัญบุรี); 2553
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นายจรินทร จุลวานิช ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ วศ.ม.ไฟฟา (มทร.ธัญบุรี); 2553
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นายกิจจา ลักษณอํานวยพร ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คุณวุฒิ วศ.ม.ไฟฟา (จุฬาลงกรณ); 2538
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นายเลอพงษ พิศนุย ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม.ไฟฟา ( มจ.ธนบุรี); 2548
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นายธนะกิจ วัฒกีกาํ ธร ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม
(ส.เทคโนโลยีราชมงคล) ; 2544 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน หลักสูตร
ขึ้นอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ที่กลาวถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด รวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วของวิศวกรรมทางดาน
โทรคมนาคม สรางความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม จึง
จําเปนตองเตรียมพรอม ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต โดยจะตองมีการบริหาร
จัดการองคความรู อยางเป น ระบบ รวมถึงการประยุก ต ใช เทคโนโลยีที่เ หมาะสม ที่เ น นการพัฒ นา
อุตสาหกรรม ซึ่งตองใชบุคลากรทางวิศวกรรมที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก อันสอดคลองกับพันธกิจของ
คณะวิศวกรรมศาสตร
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตรได
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคม ซึ่งปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ ซึ่งเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้น
ในการขยายตลาดสินคาเพื่อสุขภาพ และการใหบริการดานอาหารและสุขภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น แตอีก
ดานก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสูประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา
ขณะเดียวกันการแพรขยายของเทคโนโลยีทางดานโทรคมนาคมทําใหการสื่อสารขอมูลขยายตัวอยาง
รวดเร็ ว ทํ า ให ก ารดู แ ลป อ งกั น เด็ ก และวั ย รุ น จากค า นิ ย มไม พึ ง ประสงค เ ป น ไปอย า งยากลํ า บาก
จึงจําเปนตองใหความรู ทักษะ และจริยธรรมที่ถูกตองแกกลุมวัยกําลังศึกษา
การพัฒนาเทคโนโลยีทางดานโทรคมนาคม เพื่อใหกลุมวัยกําลังศึกษาเขาถึงขาวสารขอมูลที่
ตรงกับขอเท็จจริง เปนสวนหนึ่งที่สงเสริมกระบวนการขับเคลื่อน “ความรอบรู” นําไปสูการพัฒนาให
สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย เพื่อเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ลดความขัดแยงทางสังคม อันจะเปนภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรที่
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแขงขันทางธุรกิจโทรคมนาคม ทัง้
ในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโทรคมนาคมที่มีความพรอม ซึ่งจะ
ปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
ที่สอดคลองกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาสาสตรและ
เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ
12.2.2 สรางงานวิจยั สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพือ่ ถายทอดและสรางมูลคาเพิม่ ใหแกภาคการผลิต
ภาคบริการ และชุมชน
12.2.3 ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12.2.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ใชรว มกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกัน
ทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดาน
เนื้อ หาสาระ การจัด ตารางเรี ย นและสอบ รวมทั้ ง ความสอดคลอ งกั บ มาตรฐานผลการเรีย นรู ต าม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
 หา การพัฒนาองคความรูในสาขา
มุงผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมในการทํางาน การแกปญ
วิศวกรรมโทรคมนาคม และสามารถบูรณาการองคความรูเพื่อปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโทรคมนาคม
อยางมีคุณภาพ โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอจรรยาบรรณตามหลัก
วิชาชีพ เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมและตลาดงาน
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู และทักษะเฉพาะดานในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่มี
ความสามารถปฏิบัติงานดานระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีพื้นฐานในการพัฒนาและออกแบบระบบ
ทั้งสามารถติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสารได
1.2.2 ฝกฝนบัณฑิตใหมีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการคนควาและปรับปรุงตนเองใหกาวหนา
อยูเสมอ สามารถแกปญหาดวยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานดวยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและ
ควบคุมอยางรอบคอบ ซึ่งกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน
1.2.3 เสริมสรางคุณธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสํานึกใน
จรรยาบรรณแหงอาชีพ ความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด

กลยุทธ
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
สอดคลองกับความตองการ
ความตองการของ
ของอุตสาหกรรมและการ
ผูประกอบการดาน
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
วิศวกรรมโทรคมนาคม

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ  ปริมาณงานบริการวิชาการ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางาน
ตออาจารยในหลักสูตร
 การศึกษาตอ
ใหมีประสบการณจากการนํา
บริการวิชาการแกองคกร
 การฝกอบรม - ดูงาน
ความรู มาปฏิบัติงานจริง
ภายนอก
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชา วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายชางอุตสาหกรรม หรือเทียบเทา
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสหรือ
เทียบเทา ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนที่มรี ูปแบบแตกตางไปจาก
เดิมที่คุนเคย มีสังคมกวางขึน้ ตองดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งในหองและนอกหองเรียนที่นกั ศึกษา
ตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนและการแบงเวลา
2.4.2 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน
ใหคําแนะนําแกนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

ชั้นปที่ 1

2555
70

2556
70

2557
70

2558
70

2559
70

ชั้นปที่ 2

-

70

70

70

70

ชั้นปที่ 3

-

-

70

70

70

ชั้นปที่ 4

-

-

-

70

70

รวม

70

140

210

280

280

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

70

70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ

คาบํารุงการศึกษา

2555
420;000

2556
840;000

2557
2558
2559
1;260;000 1;680;000 1;680;000

คาลงทะเบียน

462;000

882;000

1;323;000 1;617;000 1;617;000

212;500
1;094;500

425;000
2;147;000

637;500 850;000 850;000
3;220;500 4;147;000 4;147;000

เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

หมายเหตุ ทฤษฎี 150 บาท/หนวยกิต ปฏิบัติ 200 บาท/หนวยกิต คาบํารุงการศึกษา 6;000 บาท/คน

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2555

2556

1. คาใชจายบุคลากร

4,571,663

4,845,963

2. คาใชจายดําเนินงาน

550,000
170,000
5,291,663

600,000
270,000
5,715,963

2557

2558

2559

5,136,720

5,444,924

5,771,619

650,000
360,000
6,146,720

700,000
450,000
6,594,924

750,000
537,000

ก. งบดําเนินการ

3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

7,058,619
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ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

400,000

450,000

500,000

550,000

550,000

400,000
5,691,663

450,000
6,165,963

500,000
6,646,720

550,000
7,144,924

550,000
7,608,619

70

140

280

280

210

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
144
หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
32 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
106 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
40 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
51 หนวยกิต
15 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ ( 04 = คณะวิศวกรรมศาสตร)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 5 = สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาอังกฤษ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร)
- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

32 หนวยกิต ประกอบดวย
3
หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้หรือ
o กลุมวิชาภาษาไทย
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
3(3-0-6)
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)

3(3-0-6)

01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

01-001-109

วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)

o กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
01-002-102

12 หนวยกิต ประกอบดวย

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

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

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205
ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)

3(3-0-6)

01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)

3(3-0-6)
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01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219

3(3-0-6)

01-002-220

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)

01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

o กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปหรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3(3-0-6)
01-003-101
มนุษยกับสังคม (Man and Society)
01-003-102

มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103

ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ ( Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106

สังคมกับการปกครอง (Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107

สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109

กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

01-003-112

อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

01-003-113

สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)

3(3-0-6)

01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

01-004-106

ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

3(3-0-6)

01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development) 3(3-0-6)
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o กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
02-001-103

สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร (Environmental and Resource Management) 3(3-0-6)

o กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education)

หนวยกิต ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้หรือ
1(0-2-1)

01-005-116

ลีลาศ (Social Dance)

1(0-2-1)

01-005-124

กีฬาประเภททีม (Team Sports)

1(0-2-1)

01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)

1(0-2-1)

01-006-101

นันทนาการ (Recreation)

1(0-2-1)

01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)

1(0-2-1)
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 หมวดวิชาเฉพาะ

106 หนวยกิต ประกอบดวย
o กลุมวิชาแกน 40 หนวยกิต ประกอบดวย
02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร (Calculus 1 for Engineers)

3(3-0-6)

02-311-109

แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร (Calculus 2 for Engineers)

3(3-0-6)

02-311-211

แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร (Calculus 3 for Engineers)

3(3-0-6)

02-411-103

เคมีสําหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers)

3(3-0-6)

02-411-104

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร (Chemistry Laboratory for Engineers)

1(0-2-1)

02-511-107

ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร (Physics 1 for Engineers)

3(3-0-6)

02-511-108

ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร (Physics Laboratory 1 for Engineers)

1(0-2-1)

02-511-109

ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร (Physics 2 for Engineers)

3(3-0-6)

02-511-110

ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร (Physics Laboratory 2 for Engineers)

1(0-2-1)

04-211-101

กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics)

3(3-0-6)

04-311-104

เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

3(2-3-4)

04-311-101

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 (Basic Engineering Training 1)

3(1-6-2)

04-311-102

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 (Basic Engineering Training 2)

3(1-6-2)

04-311-103

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials )

3(3-0-6)

04-411-101

การโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming)

3(2-2-5)

04-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)

1(0-2-1)

o กลุมวิชาชีพบังคับ 51 หนวยกิต ประกอบดวย
04-112-201 วงจรไฟฟา (Electric Circuits)

3(3-0-6)

04-112-202

ปฏิบัติการวงจรไฟฟา (Electric Circuits Laboratory)

1(0-3-0)

04-112-203

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (Electrical Measurements and Instrumentation) 3(3-0-6)

04-112-204

สนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Fields)

3(3-0-6)

04-112-314

ระบบควบคุม (Control System)

3(3-0-6)

04-113-203

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา (Fundamental of Electrical Engineering)

3(2-2-5)

04-113-302

คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Mathematics)

3(3-0-6)

04-512-201

อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม (Engineering Electronics)

3(3-0-6)

04-512-202

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม (Engineering Electronics Laboratory)

1(0-3-0)
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04-512-303

การสื่อสารขอมูลและโครงขาย (Data Communications and Network)

3(3-0-6)

04-512-304

หลักการของการสื่อสาร (Principle of Communication )

3(3-0-6)

04-512-305

ปฏิบัติการระบบสื่อสาร (Communication Systems Laboratory)

1(0-3-0)

04-512-306

คลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Waves)

3(3-0-6)

04-512-307

วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering)

3(3-0-6)

04-512-308

ปฏิบัติการไมโครเวฟ (Microwave Laboratory)

1(0-3-0)

04-512-309

1(1-0-2)

04-512-401

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunication Engineering Pre-Project)
วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering)

04-512-402

สายสงและโครงขายการสื่อสาร (Communication Networks and Transmission Lines) 3(3-0-6)

04-512-403

โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering Project) 3(1-6-2)

04-512-404

การสื่อสารทางแสง (Optical Communication)

3(3-0-6)

04-512-405

ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง (Optical Communication Laboratory)

1(0-3-0)

3(3-0-6)

o กลุมวิชาชีพเลือกไมนอยกวา 15 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้
04-513-401 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Telecommunication Engineering)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ
พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานทางวิศวกรรม
โทรคมนาคม
04-513-402 การฝกงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(0-40-0)
(Telecommunication Engineering Practice)
และเลือกศึกษาใหครบ 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
04-513-301

วงจรดิจติ อลและการออกแบบลอจิก (Digital Circuits and Logic Design)

3(2-2-5)

04-513-302

ไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor)

3(2-2-5)

04-513-303

การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits Analysis)

3(3-0-6)

04-513-304

การวิเคราะหวงจรขาย (Network Analysis)

3(3-0-6)

04-513-305

การแพรกระจายคลื่นวิทยุ (Radio Wave Propagation)

3(3-0-6)

04-513-403

การสื่อสารดิจิตอล (Digital Communication)

3(3-0-6)

14
04-513-404

วิศวกรรมโทรศัพท (Telephone Engineering)

3(2-2-5)

04-513-405

อิเล็กทรอนิกสกําลังพื้นฐาน (Introduction to Power Electronics)

3(2-2-5)

04-513-406

การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing)

3(3-0-6)

04-513-407

การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ (Radio Frequency Circuit Design)

3(3-0-6)

04-513-408

การสื่อสารดาวเทียม (Satellite Communication)

3(3-0-6)

04-513-409

การสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Communication)

3(3-0-6)

04-513-410

หัวขอเลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Selected Topics in Telecommunication Engineering)

3(3-0-6)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx
01-002-101

วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

6

ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมสังคมศาสตร

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมวิทยาศาสตร

3

3

0

6

02-511-107

ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-511-108

ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร

1

0

2

1

04-311-101

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

3

1

6

2

xx-xxx-xxx

วิชากลุมพลศึกษา

1

0

2

1

20

16

10

34

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 26
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

02-001-103

สถิติเบื้องตน

3

3

0

6

02-311-108

แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-411-103

เคมีสําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-411-104

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร

1

0

2

1

02-511-109

ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

02-511-110

ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร

1

0

2

1

xx-xxx-xxx
04-311-102

วิชากลุมนันทนาการ

1

0

2

1

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2

3

1

6

2

21

16

12

35

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 28
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ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx

วิชากลุมสังคมศาสตร

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชากลุมมนุษยศาสตร

3

3

0

6

04-311-103

วัสดุวิศวกรรม

3

3

0

6

02-311-109

แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

04-411-101

การโปรแกรมคอมพิวเตอร

3

2

2

5

04-112-201

วงจรไฟฟา

3

3

0

6

04-112-202

ปฏิบัติการวงจรไฟฟา

1

0

3

0

19

17

5

35

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 22
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

02-311-211

แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร

3

3

0

6

04-112-204
04-113-203

สนามแมเหล็กไฟฟา

3

3

0

6

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา

3

2

2

5

04-221-101
04-311-104

กลศาสตรวิศวกรรม

3

3

0

6

เขียนแบบวิศวกรรม

3

2

3

4

04-512-201

อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม

3

3

0

6

04-512-202

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม

1

0

3

0

19

16

8

33

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 24
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ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

04-113-302

คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา

3

3

0

6

04-112-203

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
วิชาชีพเลือก 1

3

x

x

x

04-512-304

หลักการของการสื่อสาร

3

3

0

6

04-512-305

ปฏิบัติการระบบสื่อสาร

1

0

3

0

04-512-306

คลื่นแมเหล็กไฟฟา

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี 1

3

x

x

x

19

x

x

x

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = xx
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx

วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

04-512-309

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม

1

1

0

2

04-112-314

ระบบควบคุม
วิศวกรรมไมโครเวฟ

3

3

0

6

3

3

0

6

04-512-308
04-011-301

ปฏิบัติการไมโครเวฟ

1

0

3

0

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

04-512-303

การสื่อสารขอมูลและโครงขาย

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก 2

3

x

x

x

xx-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี 2

3

x

x

x

21

x

x

x

04-512-307

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = xx
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ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
04-513-401

หนวยกิต ทฤษฎี

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
รวม

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

6

0

40

0

6

0

40

0

ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

xx-xxx-xxx

วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก 3

3

x

x

x

04-512-404

3

3

0

6

04-512-405

การสื่อสารทางแสง
ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง

1

0

3

0

04-512-402

สายสงและโครงขายการสื่อสาร

3

3

0

6

04-512-401

วิศวกรรมสายอากาศ

3

3

0

6

04-512-403

โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม

3

1

6

2

19

x

x

x

ชั่วโมง / สัปดาห = xx

19
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3(3-0-6)
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business
letter writing; types of business letters; business-related reports and projects

01-001-104

01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ย วกับ ภาษาไทย ความรูทั่ ว ไปในการนํ า เสนอ องค ป ระกอบการ
นํา เสนอ ประเภทการนํ า เสนอ หลั ก และวิธีก ารนํ า เสนอ การเตรี ย มการนํา เสนอ และการเลื อ กสื่ อ
โสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of
presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids
selection
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01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานของวรรณคดี ไ ทย ความหมายและประเภทของวรรณคดี ม รดก
ความสําคัญและคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and
value of heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเขี ย น การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ การเขี ย นรายงานการ
ประชุม การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคํา
ขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects;
articles; slogan and advertisements
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช สํานวนและโครงสรา งภาษาระดับพื้น ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การ
บรรยายบุ ค คล การบรรยายสิ่ ง ของ ความสนใจและงานอดิ เ รก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing
past events; describing future plans and predictions
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01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม
ไดแก การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาว
หนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison;
instructions and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study
application
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison;
instructions; notice and labels; process description and abstracts
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใช
โทรศัพท การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมาย
และการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบ
ความกาวหนาของการดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
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English language communication skills for various careers; meeting people;
telephoning; making an appointment; giving presentation; describing products and services;
identifying goals and business decision making; making and dealing with complaints; checking
progress on work; understanding language and culture
01-002-211

3(3-0-6)
การอานภาษาอังกฤษ 1
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช พ จนานุ ก รม การเดาความหมายของคํ า ศั พ ท จ ากปริ บ ท องค ป ระกอบและ
โครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and
reading techniques
01-002-216

3(3-0-6)
การฟงภาษาอังกฤษ
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟง
เพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening
simple sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions;
listening comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
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ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอม
และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool
using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms;
expressing opinions in industrial areas; writing down the reports
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณ ต า งๆในชี วิ ต ประจํ า วั น ให ถู ก ต อ งตามวั ฒ นธรรมของ
เจาของภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและ
ทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture:
greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers;
thanking and apologizing
01-002-219

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การ
จองตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การ
นัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets
and reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
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ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปน
ภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and
writing; basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short
messages; making a summary and answering questions understandably
01-002-221

3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการ
สื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate
with other people appropriately
01-002-222

3(3-0-6)
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทัง้
เรียนวิธกี ารแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai
and learning how to translate orally
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การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง ธุร กิจ
วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues;
how to translate orally
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3(3-0-6)
01-003-101 มนุษยกับสังคม
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจ
กับมนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธ
ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and
human relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human
relationship; human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
01-003-102
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01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญ
ของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการ
เก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and
research design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and
research analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

3(3-0-6)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กล
ยุทธการบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and
professional ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and
pricing; economic institution; social and economic development; economic cooperation at various
levels
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สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของ
ไทย สถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society; state and political ideology; types of Thai
government and politics institution; political participation
01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสํ าคัญของสังคมกับสิ่ง แวดลอม แนวความคิด พื้นฐานทางนิ เวศวิท ยา การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี
การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and
economic development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy
philosophy and good governance management; self-immunity protection from socioeconomic;
application of sufficiency economy philosophy
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กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย ความเป น มาของกฎหมาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผู
ประกอบวิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบ
ตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with
professions; professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility;
case study related to realization on professional ethics
01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of
ASEAN integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN
charter; goals and cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in
the ASEAN region
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01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and
violence in family, community, nation and international level; non-violence management for conflict
resolution
3(3-0-6)
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา
การอางอิง และบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools;
study skills; citation and bibliography

01-004-101

01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยา พั น ธุ ก รรม สิ่ ง แวดล อ มและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional
quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior
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01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะ
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development
01-004-108

01-004-109

3(3-0-6)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษย
สัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human
relationship and communication for building human relationship; happy life enhancement
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ก. 4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการ
จัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
02-001-103

3 (3-0-6)
สถิติเบื้องตน
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม
การสุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตั วอยางสุม การประมาณคา และการ
ทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random
variable; sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
02-001-104

3 (3-0-6)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต
พื้นที่และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี
ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application;
area and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax;
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
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02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลั ง งาน ไฟฟ า และการสื่ อ สารโทรคมนาคม รั ง สี แ ละกั ม มั น ตภาพรั ง สี สารเคมี ใ น
ชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy;
electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and
human genome
02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environmental and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles
and natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and
environment; environmental impact assessment and environment management
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1(0-2-1)
01-005-101 พลศึกษา
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวล
กาย รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐม
พยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index;
forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health

33
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ
ฝกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance;
practice of social dance
01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness;
rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team sports; sports
injuries and first aid
01-005-125

1(0-2-1)
กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical
fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition
management of individual sports; sports injuries and first aid
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01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนาํ นันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม
เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training
courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

1(0-2-1)
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของนั น ทนาการ การเป น ผู นํ า
นันทนาการในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการ
เลือกใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรม ตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses;
appropriate recreational activities for training courses

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 1 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พี ช คณิ ต เวกเตอร ใ นสามมิ ติ ฟ ง ก ชั น ลิ มิ ต และความต อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ
บทประยุกตอนุพันธและรูปแบบไมกําหนดการหาปริพันธ เทคนิคของการหาปริพันธ ปริพันธจํากัด
เขตและการประยุกต
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Vector algebra in three dimensional space ; functions ; limits and continuity;
differentiation; application of differentiation and indeterminate forms; techniques of integration;
definite integral and its application
02-311-109

แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 2 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอร การหาปริพันธเชิงตัวเลขและปริพันธไมตรงแบบ
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน
สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกต
Calculus of vector valued functions; numerical integration and improper integration;
mathematical induction; sequences and series of numbers; Taylor series expansions of elementary
functions; introduction to differential equation and its application
02-311-211

แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 3 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม เสนระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัส
ของฟงกชันคาจริงของสองตัวแปรและการประยุกต อนุพันธยอยและปริพันธสองชั้น แคลคูลัสของ
ฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปร ปริพันธตามเสนเบื้องตน
Polar coordinates and parametric equation; lines and surfaces in three dimensional
spaces; calculus of real- valued functions of two variables and their applications; partial derivative and
double integral; calculus of real-valued functions of multiple variables; introduction to line integral
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02-411-103

เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้ น ฐานทฤษฎี อ ะตอมและโครงแบบอิ เ ล็ ก ตรอนของอะตอม ปริ ม าณสั ม พั น ธ
สมบัติพิริออดิก ธาตุรีพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว
และสารละลาย สมดุลเคมีและจลนศาสตรเคมี และกรด-เบส และสมดุลไอออน
Fundamental theory of atoms and electron configurations of atoms; stoichiometry;
periodic table properties; representative elements; non-metals and transition-metals; chemical
bonding; gas; solid; liquid; and solution; chemical equilibrium and kinetic; acid - base and ion balance
02-411-104

1(0-2-1)
ปฏิบตั ิการเคมีสําหรับวิศวกร
Chemical Laboratory for Engineers
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร หรือ
วิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การใช เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ท างเคมี ปริ ม าณสั ม พั น ธ
สมบัติพิริออดิก ธาตุรีพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรน-ซิชัน การทดสอบสารประกอบอิออนิก
และสารประกอบโคเวเลนต ก า ซของแข็ ง ของเหลวและสารละลาย การทดลองสมดุ ล เคมี และ
จลนศาสตรเคมี และการทดลองกรดเบส และสมดุลไอออน
Laboratory study of chemical instruments and equipment; stoichiometry; periodic
table properties; representative elements; non-metals and transition-metals; the ionic compounds and
covalent compounds testing; gas; solid; liquid and solution; the experiments of chemical equilibrium
and kinetic; acid - base and ion balance
02-511-107

ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 1 for Engineer
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของ
วัตถุแข็งแกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต สมบัติเชิงกลของสสารและกลศาสตรของไหล ความรอน
และอุณหพลศาสตรเบื้องตน คลื่นและคลื่นเสียง
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Vector; force and motion; momentum and energy particle system; motion of rigid
bodies; motion of oscilate; mechanical properties of matter and fluid mechanics; introduction to heat
and thermodynamics; wave and sound
02-511-108

1(0-2-1)
ปฏิบตั ิการฟสกิ ส 1 สําหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค
สมบัติเชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของ
ไหล ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน คลื่นและคลื่นเสียง
Laboratory study of force and motion; momentum and energy; particle system;
mechanical properties of matter; motion of rigid bodies; motion of oscillate; fluid mechanics;
introduction to heat and thermodynamics; wave and sound
02-511-109

3(3-0-6)
ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineer
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน ฟสิกสอะตอมและฟสิกส
นิวเคลียร
Electrostatic; direct current; electromagnetics; alternating current; fundamental
electronics; electromagnetic wave; optics; modern physics; introduction to quantum theory; atomic
physics and nuclear physics
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02-511-110

ปฏิบตั ิการฟสกิ ส 2 สําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics Laboratory 2 for Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองเกี่ ย วกั บ ไฟฟ า สถิ ต ไฟฟ า กระแสตรง แม เ หล็ ก ไฟฟ า ไฟฟ า
กระแสสลับ อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัม
เบื้องตน ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร
Laboratory study of electrostatic; direct current; electromagnetics; alternating
current; basics electronics; electromagnetic wave; optics; modern physics; quantum theory; atomic
physics and nuclear physics
04-211-101

กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
หลักการเบื้องตนของกลศาสตร ระบบแรง ผลลัพธของแรง การสมดุล การวิเคราะห
โครงสราง แรงภายใตของไหลที่อยูนิ่ง จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งแกรง
กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium; structural
analysis; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second law of
motion; work and energy; impulse and momentum
04-311-101

3(1-6-2)
การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
Basic Engineering Training 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานพื้นฐานทางดานวิศวกรรม ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือกล การใชเครื่องมือวัด งานตะไบ
พื้นฐานงานเจาะ การทําเกลียวดวยมือ ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
Basic Engineering about machine tools; using of measurement instruments; filing;
drilling basic; making screw system; instrument and equipments
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04-311-102

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : งานพื้นฐานทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับงานไฟฟาพื้นฐาน
การเดินสายไฟฟา
การตอไฟฟากระแสตรงกระแสสลับ การตอวงจรไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน การบัดกรี
การทําแผนวงจรพิมพ (PCB) และกระบวนการเชื่อมโลหะ
Basic knowledge for engineering with the required supporting knowledge of electrical
system; wiring practices; basic direct current (D.C.) and alternating current (A.C.); introduction to some
basic electronics circuits and components; soldering; making Print Circuit Board ( PCB ) and welding
processes
04-311-103

3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโครงสร า ง สมบั ติ กระบวนการผลิ ต และการประยุ กต ใ ช
ของกลุมวัสดุวิศวกรรมหลัก เชน โลหะ โพลีเมอร เซรามิก และวัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและการ
แปลความหมาย สมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
Relationship between structures; properties; production processes and applications of
main groups of engineering materials i.e. metals; polymers; ceramics and composites; phase
equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical properties and materials degradation
04-311-104

3(2-3-4)
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและ
พิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพชวย และภาพคลี่ การสเก็ตชภาพ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ
การอานและวิเคราะหแบบงาน การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเบื้องตน
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Lettering; orthographic projection; orthographic drawing; pictorial drawing;
dimensioning and tolerancing; sections; auxiliary views and development; freehand sketches; detail
and assembly drawings; basic computer-aided drawing
04-411-101

การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบคอมพิวเตอร การศึกษากิริยาระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผล
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง
computer component; hardware and software interaction; EDP concepts; program
design and development methodology; high-level language programming

1(0-2-1)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา หลั ก การเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน การเลื อ กสถาน
ประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
และความปลอดภัยในการทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอ
ผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบคนขอมูล
Co-operative education processes; principles of job application letter writing; how to
select working places; how to achieve a job interview; organizational culture; personality
development; professional ethics; virtue and morality; labour law; social security; 5S activities;
quality assurance and safety standards; English for communication; report writing; presentation;
planning skills; analysis skills; facing problem solving and decision making skills; general knowledge
of information technology; IT law and information retrieval
04-011-301
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ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
04-112-201 วงจรไฟฟา
3(3-0-6)
Electric Circuits
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สวนประกอบของวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรไฟฟาดวยวิธีโนด เมชและระเบียบวิธี
วงจร คาความตานทาน คาความเหนี่ยวนํา และคาความเก็บประจุ วงจรอันดับที่หนึ่ง และวงจรอันดับที่
สอง เฟสเซอรไดอะแกรม กําลังไฟฟาในวงจรกระแสสลับและระบบไฟฟาสามเฟส
Circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorems; resistance, inductance,
and capacitance, first and second order circuits, phaser diagram; AC power circuits; three-phase
systems
04-112-202

ปฏิบตั ิการวงจรไฟฟา
1(0-3-0)
Electric Circuits Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-112-201 วงจรไฟฟา
ปฏิบัติการทดลองวงจรตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุ การเขียนเฟสเซอร
ไดอะแกรม การปรับปรุงตัวประกอบกําลัง ระบบสามเฟส การวิเคราะหวงจรไฟฟาดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร
Laboratory of resistor inductor capacitor circuit; drawing phaser diagram; power
factor correction; three phase system; analysis electrical circuit with program computer
04-112-203

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Measurements and Instrumentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หนวยการวัดและมาตรฐานของเครื่องมือวัดไฟฟา คุณลักษณะทางสถิติและพลวัตร
การแบงประเภทและวัตถุประสงคของเครื่องมือวัด การวิเคราะหระบบการวัด เทคนิคการวัดแรงดัน
กระแส ดวยเครื่องมือวัดแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล บทนําของเครื่องมือวัดทางไฟฟาพื้นฐาน เชน การ
วัดกําลังไฟฟา เพาเวอรแฟคเตอร และพลังงาน การวัดความตานทาน ความเหนี่ยวนํา และความจุไฟฟา การวัด
ความถี่และคาบเวลา ออสซิลโลสโคป สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร
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Units and standard of electrical measurement; instrument classification and
characteristics; measurement analysis; measurement of dc and ac current and voltage using analog and
digital instruments power, power factor, and energy measurement, the measurement of resistance,
inductance, and capacitance, frequency and period/time-interval measurement, noises, transducers
04-112-204

สนามแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร และ
02-511-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สนามแมเหล็กไฟฟาสถิตย ตัวนําและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ การพาและการ
นํากระแสไฟฟา สนามแมเหล็กสถิตย ความเหนี่ยวนํา สนามแมเหล็กไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
สมการแมกซเวลล
Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection and
conduction currents; magnetostatic fields; time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations
04-112-314

ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-113-302 คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบควบคุมแบบวงรอบเปดและวงรอบปด ฟงกชันถายโอน แบบจําลองคณิตศาสตร
ของระบบควบคุม การวิเคราะหบล็อกไดอะแกรม และกราฟแยกการไหลของสัญญาณ การวิเคราะหหา
ผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถี่ การออกแบบระบบควบคุม การวิเคราะหเสถียรภาพเชิงความถี่
โดยใช วิธีในควิสตเราทและเฮอรวิตซ โบดรูตโลกัส และนิโคชารต ชนิดของการควบคุมและการชดเชย
ระบบควบคุม
Open-loop and closed-loop control systems; transfer function; block diagram; signal
flow graphs; mathematical modeling of control system; time-domain response analyses; routh’s
stability, root-locus; frequency-domain response analysis; bode diagram, nyquist stability; control
systems design by frequency response; PID controls
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04-113-203

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
3(2-2-5)
Fundamental of Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิ เ คราะห ว งจรไฟฟ า กระแสตรงและกระแสสลั บ ขั้ น พื้ น ฐาน แรงดั น ไฟฟ า
กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ความรูเบื้องตนสําหรับเครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องกําเนิด
ไฟฟา มอเตอร และการใชงาน มโนมติของระบบไฟฟาสามเฟส วิธีการสงจายกําลังไฟฟา พื้นฐาน
เครื่องวัดไฟฟา
Basic DC and AC circuit analysis; voltage, current and power, transformers;
introduction to electrical machinery; generator, motors and their uses concepts of three-phase systems;
method of power transmission; introduction to some basic electrical instruments
04-113-302

3(3-0-6)
คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา
Electrical Engineering Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิเคราะหเวกเตอร ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงผกผันลาปลาซ การใชผลการ
แปลงลาปลาซวิเคราะหวงจรไฟฟา การใชชุดคําสั่งโปรแกรมสําหรับชวยในการคํานวณและแสดง
รูปคลื่นจากฟงกชัน ผลการแปลงลาปลาซจากฟงกชันขั้นบันไดของเฮฟวิไซด อนุกรมฟูเรียร ผลการ
แปลง Z และผลการแปลงผกผัน Z
Vector analysis; laplace transforms; inverse laplace transforms; using laplace
transforms in electric circuits; using a program for calculating and showing the signal of the functions;
the heaviside step function; fourier series; the Z transform and the inverse Z transform
04-512-201

อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Electronics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุปกรณสารกึ่งตัวนํา คุณลักษณะของกระแสแรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่ การ
วิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบวงจรทรานซิสเตอร การวิเคราะหและ
การออกแบบวงจรทรานซิสเตอรชนิดมอส วงจรออปแอมปและการประยุกตใชงานวงจรออปแอมป
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Semiconductor devices; device current-voltage and frequency characteristics;
analysis and design of diode circuits; analysis and design of BJT and MOS transistor circuits;
operational amplifier and its applications
04-512-202

ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
1(0-3-0)
Engineering Electronics Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-512-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับ หัวขอที่เรียนในวิชา 04-512-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
Practice on the topics concerning in the principle of engineering electronics which
are studied in 04-512-201 course
04-512-303

การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
3(3-0-6)
Data Communications and Network
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-304 หลักการของการสื่อสาร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เบื้ องต นเกี่ ยวกั บการสื่อสารข อมู ลและโครงข าย สถาปตยกรรมเครื อข ายแบบ
ระดับชั้น โปรโตคอลแบบจุดตอจุดและการเชื่อมโยง โมดูลประวิงในเครือขายขอมูล การสื่อสารขอมูลแบบ
มัลติเพิ้ลแอคเซส กําหนดเสนทางเครือขายขอมูล การควบคุมการไหลของขอมูล การปองกันความผิดพลาด
เกี่ยวกับการสงและรับขอมูล การแกไขขอมูลใหถูกตอง การรักษาความลับใหกับขอมูล เครื่องมือและเทคนิค
ที่ใชทางดานการสื่อสารขอมูล
Introduction to data communications and networks; layered network architecture;
point - to - point protocols and links; delay models in data networks; multi – access communication;
routing in data networks; data flow control; data security
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04-512-304

หลักการของการสื่อสาร
3(3-0-6)
Principle of Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของระบบและสัญญาณ สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกตดวยอนุกรม
ฟูเรียรและฟูเรียรทรานสฟอรม การมอดูเลตดวยสัญญาณแบบอนาล็อก สัญญาณรบกวนในการสื่อสาร
แบบอนาล็อก การมอดูเลตดวยสัญญาณไบนารี ทฤษฏีการสุมสัญญาณของไนควิสตและการควอนไทซ
การมอดูเลตสัญญาณพัลสดวยสัญญาณอนาล็อก การมอดูเลตแบบรหัสพัลส การมอดูเลตแบบเดลตา
การมัลติเพล็กซทางเวลา ความรูเบื้องตนของสายนําสัญญาณ การแพรกระจายคลื่นวิทยุ อุปกรณ
ไมโครเวฟการสื่อสารดวยดาวเทียม และการสื่อสารดวยแสง
Introduction to signal and system; spectrum of signal and applications of fourier
series and transform; analog modulation; AM; DSB; SSB; FM; NBFM; PM; noise in analog
communication; binary baseband modulation; Nyquist’s sampling theory and quantization; pulse
analog modulation; pulse code modulation(PCM); delta modulation(DM); multiplexing; time-division
multiplexing(TDM); introduction to transmission line; radio wave propagation; microwave
components satellite communication; and optical communication
04-512-305

1(0-3-0)
ปฏิบตั ิการระบบสื่อสาร
Communication Systems Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับ หัวขอที่เรียนในวิชา 04-512-304 หลักการของการสื่อสาร
Practice on the topics concerning in the principle of communication which are
studied in 04-512-304 course
04-512-306

คลื่นแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Waves
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-204 สนามแมเหล็กไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก และสมการแมกซเวลล คลื่นระนาบพอยทติงเวกเตอร
กํ า ลั ง งานในสนามแม เ หล็ ก ไฟฟ า การสะท อ นและการเดิ น ทางของคลื่ น ที่ ไ ม ต อ เนื่ อ ง หลั ก การ
แพรกระจายคลื่น ทอนําคลื่น รูปแบบของการแพรกระจายในทอนําคลื่น และสายอากาศเบื้องตน
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Electric field; magnetic field and Maxwell equations; plane wave pointing vector
power in the electromagnetic field; reflection of traveling waves and discrete; principles of wave
propagation; waveguide propagation in waveguides; and basic antenna
04-512-307

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-306 คลื่นแมเหล็กไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สายนําสัญญาณยานความถี่ไมโครเวฟ เอสพารามิเตอร การวิเคราะหวงจรขาย
ไมโครเวฟ วงจรกรองและเรโซเนเตอรยานความถี่ไมโครเวฟ ตัวคัปเปลอรแบบมีทิศทางและตัวแบง
กําลัง ระบบไมโครเวฟ การวัดและการประยุกตใชงานยานความถี่ไมโครเวฟ
Microwave transmission lines; s - parameters; microwave network analysis;
microwave resonators; power dividers and directional couplers; microwave filters; microwave
systems and applications; microwave measurement
04-512-308

ปฏิบตั ิการไมโครเวฟ
1(0-3-0)
Microwave Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับ หัวขอที่เรียนในวิชา 04-512-307 วิศวกรรมไมโครเวฟ
Practice on the topics concerning in the microwave engineering which are studied
in 04-512-307 course
04-512-309

1(1-0-2)
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
Telecommunication Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิ ธี ทํ า โครงงานและการเขี ย นรายงาน ศึ ก ษาวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หั วข องาน
โครงการที่นักศึกษาแตละคนเลือก ตามความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน
และขั้นตอนการดําเนินงานโครงงานนั้นๆ นําเสนอโครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา
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Procedure to work on project and writing report; study the literature that concerns to
student’s topics according to the approval of advisor; writing the objectives; work plan and steps to
proceed that project by proposing in form of the report and oral examination
04-512-401

3(3-0-6)
วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-306 คลื่นแมเหล็กไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําจํากัดความและทฤษฎีของสายอากาศ การกําหนดสมการของการแผพลังงานคลื่น
สนามแม เ หล็ ก ไฟฟ า สายอากาศและแหล ง กํ า เนิ ด แบบไอโซทรอป ก แบบรู ป คลื่ น และกํ า ลั ง งาน
สนามแมเหล็กไฟฟา อัตราการขยายในสภาพเจาะจง อิมพีแดนซและการแพรกระจายพลังงานของ
สายอากาศ การโพลาไรซคลื่นแมเหล็กไฟฟา การแผพลังงานจากองคประกอบของกระแส คุณสมบัติ
การแผ พ ลั ง งานของสายอากาศชนิ ด ต า งๆ เช น เส น ลวด ไดโพลครึ่ ง คลื่ น แถวลํ า ดั บ แบบเชิ ง เส น
ไมโครสตริป ยากิ-อูดะ รายคาบ-ล็อก อะเพอรเจอร การแมตชและการวัดสายอากาศชนิดตางๆ และ
วิธีการปอนสัญญาณสายอากาศ
Basic definitions and theorems; isotropic point source; power and field patterns;
directivity and gain; Radiation impedance; wave polarization; radiation from current elements;
radiation properties of wire antenna; linear array antenna; Uda - Yagi antenna and log - periodic
antenna; aperture antenna; microstrip antenna; antenna measurement
04-512-402

สายสงและโครงขายการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Networks and Transmission Lines
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-204 สนามแมเหล็กไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลักษณะของสายสงแบบตางๆ ทฤษฎีโครงขายสื่อสาร การออกแบบและวิเคราะหวงจร
เสมือนของโครงขายชนิดหนึ่งพอรตและสองพอรต การเรโซแนนซแบบอนุกรม ขนาน มัลติเปลเร
โซแนนท สมิทชารตและการประยุกตใชงาน การแปลงคาอิมพีแดนซและการแมตชอิมพีแดนซของสาย
สง สายนําสัญญาณโทรศัพท และสายนําสัญญาณชนิดตางๆ การประยุกตสายนําสัญญาณใชในการ
แกปญหาการแมตชโหลดและการกรองสัญญาณ
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Network theorems; analysis and design of equivalent one - port and two -port; series and
parallel resonance; multiple resonance; wave filters; impedance transformation and matching
networks; network approach to theory of transmission line; utilization of transmission lines for
impedance matching
04-512-403

โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(1-6-2)
Telecommunication Engineering Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : นักศึกษาดําเนินโครงงานที่ไดศึกษาไวในวิชา การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
ใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาตองเขียนรายงานที่สมบูรณและสอบปากเปลา
เกี่ยวกับโครงงานนั้น
Student are required to work according to the plans in Telecommunication
Engineering Pre-Project. A technical report must be submitted and the final oral examination will be
undertaken
04-512-404

การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
Optical Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทอนําคลื่นชนิดไดอิเล็กทริกแบบทรงกระบอกและเงื่อนไขของการแพรกระจาย โครงสราง
และชนิดเสนใยนําแสง พารามิเตอรของเสนใยนําแสง กระบวนการผลิตเสนใยนําแสง ชนิดเคเบิลนํา
แสง การสูญเสียแสงในเสนใยนําแสง การขยายกวางออกของแสง อุปกรณกําเนิดแสง เทคนิคการมอดูเล
ชัน การตรวจวัดแสง อุปกรณรับแสง อุปกรณทวนสัญญาณและเครื่องขยายสัญญาณ อุปกรณทางแสง
การคํานวณงบประมาณการเชื่อมโยง เทคโนโลยีใหมในการสื่อสารทางแสง
Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions; structure and types of
optical fiber; optical fiber parameters; optical fiber production; optical cable types; signal
degradations in optical fiber; optical sources; modulation techniques; optical detectors; optical
receivers; optical repeaters and amplifiers; optical components; link budget calculations; new
technologies in optical communications
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04-512-405

ปฏิบตั ิการสื่อสารทางแสง
1(0-3-0)
Optical Communication Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-404 การสื่อสารทางแสง หรือ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 04-512-404 การสื่อสารทางแสง
ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับ หัวขอที่เรียนในวิชา 04-512-404 การสื่อสารทางแสง
Practice on the topics concerning in the optical communications which are studied
in 04-512-404 course
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3(2-2-5)
04-513-301 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
Digital Circuits and Logic Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบจํานวนและรหัส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบดวยเลขฐานสองแบบมีและ
ไมมีคาประจําตําแหนง การบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานใดๆ พีชคณิตบูลีน ผังคารโนห การออกแบบ
วงจรคอมไบเนชันลอจิก การออกแบบวงจรซีเควนเซียลลอจิก วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอล
และดิจิตอลเปนอนาล็อก หนวยความจํา และการประยุกตวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม
Number system and code; conversion of the base number; decimal representation of
a binary number with and without the weight value position; addition; subtraction; multiplication;
division the number base; Boolean algebra; Karnaugh map; combinational circuit design; sequential
logic design; conversion of analog to digital circuit and vice versa; memory and digital circuits
applications for industry
04-513-302

3(2-2-5)
ไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessor
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้ นฐานของไมโครโปรเซสเซอร และไมโครคอนโทรลเลอร สถาป ต ยกรรมของ
ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรมควบคุม พอรต ระบบอินเตอรรัปต
ไทเมอรและเคานเตอร และการประยุกตใชงาน
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Basic of microprocessors and microcontroller; microprocessor architecture and
microcontroller architecture; writing programming control; port; interrupt systems; timer and counter;
and their applications
04-513-303

3(3-0-6)
การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
Electronic Circuits Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสร า งพื้ น ฐานของออปแอมปแ ละการประยุก ต ใ ช ง าน แหล ง จ า ยกระแสคงที่
แหลงจายแรงดันอางอิง การวิเคราะหวงจรภายในไอซีดิจิตอลตางๆ พื้นฐานการออกแบบวงจรรวม การ
ใชโปรแกรมชวยวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสตางๆ
The basic structure of op-amp and its applications; constant current source; reference
voltage source; analysis of circuits within the digital IC; basic circuit design; used of electronic circuit
analysis program
04-513-304

การวิเคราะหวงจรขาย
3(3-0-6)
Network Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-112-201 วงจรไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คุณลักษณะและการทอโปโลยีของวงจรขาย การวิเคราะหวงจรขายแบบโหนด ลูป
และคัตเซท สมการสภาวะของวงจรขาย การแปลงลาปลาซ และการประยุกตเพื่อวิเคราะหวงจรขายตาม
ทฤษฎีวงจรแบบตางๆ การวิเคราะหฟงกชันของวงจรขาย ผลตอบสนองในเชิงความถี่ และการประยุกต
ออกแบบวงจรกรองความถี่ชนิดตางๆ ขั้นพื้นฐาน
Characteristics and topology of networks; analysis of loop networks in a node and
cut set; equation of state of the networks; the Laplace transform and application of theory to analyze
the circuit networks; analysis of the function of networks. its frequency response and basic application
of different types of filter design

51
04-513-305

การแพรกระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0-6)
Radio Wave Propagation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-306 คลื่นแมเหล็กไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สมบัติของคลื่นที่ความถี่ตางๆ การแพรกระจายคลื่นดิน การแพรกระจายคลื่นฟา การ
แพรกระจายคลื่นไปในชั้นบรรยากาศโทรโฟสเฟยร และการแพรกระจายคลื่นแบบกระจัดกระจายใน
โทรโฟสเฟยร ระบบวิทยุถายทอดไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การแพรกระจายคลื่นเซลลลูลาร
Properties of wave; ground wave propagation; sky wave propagation; space wave
propagation; narrow band fast fading; wide band fast fading; cellular propagation
04-513-401

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
6 (0-40-0)
Co-operative Education for Telecommunication Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติงานทางวิชาชีพดานวิศวกรรมโทรคมนาคมกับสถานประกอบการ นักศึกษา
จะตองเขาฝกปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่องคกรมอบหมายใหทํา
หนาที่ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงานแผนการปฏิบัติงานให
นักศึกษา เพื่อการประเมินผลการศึกษา โดยมีเวลาฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 16 สัปดาห
Practice in telecommunication engineering career with workplaces. Students must
work in full time under supervision of the superintendent of those workplaces according to the
schedule for evaluation at least sixteen weeks
04-513-402

การฝกงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
3 (0-40-0)
Telecommunication Engineering Practice
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : นําความรูจากดานวิศวกรรมโทรคมนาคม ไปประยุกตใชในสถานประกอบการจริง
โดยมีเวลาฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 สัปดาห
Telecommunication engineering career and apply that expertise to work in a
workplace by taking course at least eight weeks
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04-513-403

การสื่อสารดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-304 หลักการของการสื่อสาร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทบทวนทฤษฏีการสุมสัญญาณ กรรมวิธีความนาจะเปนและการสุม การเขารหัสในสาย
และรูปทรงของพัลส การตรวจจับสัญญาณ เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอล การวิเคราะหสมรรถนะ
ทฤษฏีขาวสารเบื้องตน การเขารหัสตนทาง การเขารหัสชองสัญญาณ
Review of sampling theorem; probability and random processes; line coding and
pulse shaping; signal detections; digital modulation techniques; performance analysis; introduction to
information theory; source coding; channel coding
04-513-404

วิศวกรรมโทรศัพท
3(2-2-5)
Telephone Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-304 หลักการของการสื่อสาร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการของระบบโทรศัพท เทคนิคของการสลับคูสาย และการสงสัญญาณ ทฤษฎีการ
จัดโครงขายของระบบโทรศัพท การคํานวณความเปนไปไดของการใชคูสายและการคาดคะเนปริมาณการ
ใชคูสายในอนาคต การจัดการจราจรในชองทางสื่อสารตูสาขาอัตโนมัติ ชุมสายอัตโนมัติเอกชน สายและ
อุปกรณปลายทา ง ระบบสลับคูสายชนิดควบคุมดวยชุดคําสั่งที่เก็บไว หลักการระบบโทรศัพทเคลือ่ นทีใ่ น
ยุคที่ 1 2 และยุคที่ 3
Principles of the telephone system; technique of alternating lines (Switching) and
signaling; theory of organized networks of the telephone system; calculate the possibility of using
telephone lines and prediction of the future line; traffic management in the communication channel ;
automatic PABX; private automatic exchanges; lines and equipments; the signals in the telephone system;
noise in the telephone system and solve the problems; line type switching system is controlled by the
storage of instructions ; 1st ; 2nd and 3rd generation of mobile communication systems
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04-513-405

อิเล็กทรอนิกสกําลังเบือ้ งตน
3(2-2-5)
Introduction to Power Electronics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังชนิดตางๆ ที่ใชในปจจุบัน เชน ไดโอดกําลัง
เอสซีอาร ทรานซิสเตอรกําลังแบบสองหัวตอ มอสเฟตกําลัง ไอจีบีที จีทีโอ เปนตน คุณลักษณะสาร
แมเหล็ก แกนเหล็กชนิดพิเศษตางๆ ที่ใชในงานอิเล็กทรอนิกสกําลัง การวิเคราะหและการออกแบบวงจร
เครื่องแปลงผันกระแสสลับเปนกระแสตรง เครื่องผกผัน
Characteristic of various types of Power electronic devices which are currently used in
such power diodes; SCR; Bipolar junction transistor; power MOSFET; IGBT; GTO; characteristic of
magnetic material; magnetic core of various types of special use in power electronics; analysis and design
of a AC to DC converters; inverters
04-513-406

3(3-0-6)
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
Digital Signal Processing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สัญ ญาณและระบบแบบไม ต อ เนื่ อ ง เทคนิ ค พื้ น ฐานของการประมวลผลสั ญ ญาณ
ดิจิตอล กระบวนการออกแบบฟลเตอรแบบดิจิตอล และการแปลงฟูริเยรแบบไมตอเนื่อง
Signs and discrete systems; basic techniques of digital signal processing; the design
process of digital filters; and conversion Fourier discrete
04-513-407

3(3-0-6)
การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
Radio Frequency Circuit Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-513-303 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุ ป กรณ ที่ ใ ช ง านย า นความถี่ วิ ท ยุ การออกแบบวงจรขยายสั ญ ญาณความถี่ วิ ท ยุ
การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร วงจรแมตชชิ่งและวงจรกรองความถี่ การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
โดยใชสมิตชารต
Devices use in radio frequency; radio frequency amplifier design; oscillator circuit
design; matching circuit and filter; radio frequency circuit design with Smith charts
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04-513-408

การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
Satellite Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-304 หลักการของการสื่อสาร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการสื่อสารดาวเทียม วงโคจรดาวเทียม เทคโนโลยีการสื่อสารผานดาวเทียม การจัดระบบ
การใช ด าวเที ย มร ว มกั น สถานี ด าวเที ย มภาคพื้ น ดิ น โครงข า ยสื่ อ สารของดาวเที ย มและชนิ ด ของ
ดาวเทียม สายอากาศของระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบการติดตามดาวเทียม การคํานวณขนาดของ
สัญญาณในระบบการสื่อสารดาวเทียมตัวขยายสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนต่ํา
Satellite communications; orbit satellite; satellite communications technology; the
management system of co-operational satellites; satellite ground stations; satellite communicational
network and the type of satellite; satellite communication antenna system; satellite tracking systems;
calculate the size of the signal in the satellite communications amplifiers with low noise
04-513-409

3(3-0-6)
การสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนที่
Mobile Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 04-512-304 หลักการของการสื่อสาร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเซลลลูลาร ทฤษฎีเบื้องตนของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
แบบเซลลลูลาร ความรูพื้นฐานในการวางเซลลในระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เซลลลูลาร พื้นที่ครอบคลุม
เซลล สภาพแวดลอมและการกระจายคลื่นของสถานสงและรับในระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เซลลลูลาร
ระบบสัญญาณควบคุมของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเซลลลูลาร วิธีการออกแบบเซลลในระบบ
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ แ บบเซลล ลู ล าร การเกิ ด สั ญ ญาณรบกวนชนิ ด โคแชลแนลอิ น เตอร เ ฟอเรนท
การแฮนดออฟ สายอากาศของสถานีฐานและสายอากาศของโทรศัพทเคลื่อนที่ การบริหารความถี่และ
การจัดสรรชองสัญญาณ ระบบชุมสายโทรศัพทเคลื่อนที่แบบดิจิตอล
Cellular telephone system; basic theory of mobile cellular telephone; basic
knowledge of cells installation in mobile systems; cells covering area; environment and the
propagation of sending and receiving site of cellular telephone system; occurrence of co-channel
interference noise; handoff; base station antennas and mobile antennas; management and allocation of
frequency channels; digital mobile telephone exchange system
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04-513-410

หัวขอเลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(3-0-6)
Selected Topics in Telecommunication Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หั ว ขอ ทางด า นวิ ท ยาการใหมๆ ที่น า สนใจ
ที่ เ กี่ ย วข องกั บ งานด า นวิ ศ วกรรม
โทรคมนาคมในปจจุบัน
The new science topics relevant to telecommunications engineering at present
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
นายโกศล นิธิโสภา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ผศ.

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

xxxxxxxxxxxxx

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558

มทร.ธัญบุรี ; 2553
ส.เทคโนโลยีราช
มงคล ; 2524
มทร.ธัญบุรี ; 2553
ส.เทคโนโลยีราช
มงคล ; 2544

20

20

20

20

14

14

14

14

2

นายจรินทร จุลวานิช

ผศ.

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

3

นายกิจจา ลักษณอํานวยพร

ผศ.

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส

จุฬาลงกรณ ; 2538
ส.เทคโนโลยีราช
มงคล ; 2533

22

22

22

22

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

มจ.ธนบุรี ; 2548
ส.เทคโนโลยีราช
มงคล ; 2544

18

18

18

18

อาจารย

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟาโทรคมนาคม
วิศวกรรม
โทรคมนาคม

ส.เทคโนโลยีราช
มงคล ; 2544
สจ.ลาดกระบัง ;
2537

10

10

10

10

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
4

นายเลอพงษ พิศนุย

xxxxxxxxxxxxxx
5

นายธนะกิจ วัฒกีกําธร

xxxxxxxxxxxxx

ค.อ.บ.

3.2.2 คุณวุฒิอาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
นางกมลทิพย วัฒกีกําธร

ผศ.

คุณวุฒิ

ค.อ.บ.

xxxxxxxxxxxxx
วศ.บ.
2

นายคชพงศ สุมานนท

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.

อาจารย

วศ.ม.

xxxxxxxxxxxxx
3

นายมณพ ดํานอย

xxxxxxxxxxxxx
ค.อ.บ.
วศ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558

อิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอร
วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

สจ.ลาดกระบัง ;
2537
ส.เทคโนโลยีราช
มงคล ; 2544
มจ.ธนบุรี ; 2548
ส.เทคโนโลยีราช
มงคล ; .2541

10

10

10

10

10

10

10

10

วิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรม
โทรคมนาคม
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส

มจ.พระนครเหนือ ;
2552
สจ.ลาดกระบัง ;
2528
ส.เทคโนโลยีราช
มงคล ; 2533

18

18

18

18
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ลําดับ
ที่
4

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
นายอดิศร กอนวัน

อาจารย

คุณวุฒิ

ค.อ.ด.

นายอรรถพล ชวยค้ําชู

อาจารย

xxxxxxxxxxxxx
6

นายมนตชัย นรเศรษฐสิงห

วิศวกรรมไฟฟา

อส.บ.

เทคโนโลยี
โทรทัศน
วิศวกรรมไฟฟาโทรคมนาคม
เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส

สจ.ลาดกระบัง ;
2530
ส.เทคโนโลยีราช
มงคล ; 2544
สจ.พระนครเหนือ
; 2540
สจ.ลาดกระบัง ;
2530

16

16

16

16

16

16

16

16

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมไฟฟา
สื่อสาร

สจ.ลาดกระบัง ;
2545
ส.เทคโนโลยีราช
มงคล ; 2536

10

10

10

10

ค.อ.ม.
อส.บ.

นางอุมาพร ทองรักษ

อาจารย

วศ.ม.

xxxxxxxxxxxxx
ค.อ.บ.
8

เรืออากาศตรีพลกฤษณ
จริยตันติเวทย
นางฉัตรแกว จริยตันติเวทย

xxxxxxxxxxxxx

สจ.ลาดกระบัง ;
2554
สจ.พระนครเหนือ
; 2544
ส.เทคโนโลยีราช
มงคล ; 2545

10

10

10

10

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรม
โทรคมนาคม

มจ.ธนบุรี ; 2542
สจ.ลาดกระบัง ;
2540

-

-

-

-

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา

ม.เชียงใหม ; 2544
ม.เชียงใหม ; 2539

-

-

-

-

xxxxxxxxxxxxx
9

2555 2556 2557 2558

วศ.บ.

xxxxxxxxxxxxx

7

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา

ค.อ.ม.

วศ.บ.
อาจารย

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

การบริหาร
อาชีวศึกษา
สาขาวิชาไฟฟา

xxxxxxxxxxxxx
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สาขาวิชา/
วิชาเอก
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการใหบั ณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงก อนจบการศึกษา จึงกําหนดให
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ
จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญ
 หาที่เกิดขึน้ จริง
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานประกอบการได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
การทํ า โครงงานหรื อ งานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษา ต อ งเป น การบู ร ณาการความรู วิ ช าชี พ เพื่ อ การ
แกปญหาหรือประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
โครงงาน ผูรวมโครงงานจํานวนไมเกิน 3 คนตอโครงงาน กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูลและทํารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่
กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
รายวิชาโครงงานใหนักศึกษาดําเนินโครงงานที่ไดศึกษาไว ในวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรม
โทรคมนาคมใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาตองเขียนรายงานที่สมบูรณและสอบปาก
เปลาเกี่ยวกับโครงงานนั้นแกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
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(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
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(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5)
มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด า นความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการรั ก ษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่ อสารกั บกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5)
มี จิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด า นความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และการรั ก ษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
ดานทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองผานวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทำเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการตาม
แผนในเค า โครงที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ ป รึ ก ษาโครงงาน และจั ด รายงานตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
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5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่คณะกรรมการกําหนดตามหลักการวัด
และประเมินผลการศึกษา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มี ค วามรู ใ นศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยูในเกณฑที่ได
มาตรฐาน สามารถประยุกตใชศาสตร
ดั ง ก ล า ว อ ย า ง เ ห ม า ะ สม เ พื่ อ ก า ร
ประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษา
ตอในระดับสูงขึ้นไปได
(2) มี ความสามารถในการทํ างานรว มกั บ
ผูอื่น มีทักษะในการบริหารจัดการและ
ทํางานเปนหมูคณะ
(3) มี ทั ก ษะในการออกแบบ พั ฒ นา และ
แ ก ป ญ ห า ง า น เ ฉ พ า ะ ห น า อ ย า ง
เหมาะสม
(4) มี ค วามสามารถในการใช ภ าษาไทย
ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค
ในการติ ด ต อ สื่ อ สาร รวมถึ ง การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองครอบคลุมเนื้อหาตามที่สภา
วิศวกรกําหนด และสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ ใหนั ก ศึกษาเขาใจการประยุก ตองค ความรูกับ
ปญหาจริง

ภาคปฏิ บั ติ ข องรายวิ ช าต า งๆ และโครงงาน ควรจั ด แบบ
คณะทํางาน แทนที่จะเปนแบบงานเดี่ยว เพื่อสงเสริมให
นักศึกษาไดฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ
มี วิ ช าโครงงานวิ ศ วกรรม เพื่ อ ให บู ร ณาการองค ค วามรู ที่
ศึกษามาใช ในการออกแบบ พัฒนา และแกปญหางานตาม
ขอกําหนดของโจทยปญหาที่ไดรับ
มอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล รวบรวมความรู
นําเสนอในชั้นเรียน และเผยแพรความรูระหวางนักศึกษา
ดวยกัน หรือใหกับผูสนใจภายนอก ดวยการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณ คาของระบบคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล
องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ
เขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบโดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น
เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม
เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข า ชั้ น เรี ย น การส ง งานตาม
กําหนดเวลาที่มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได

64
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รูเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและหรือการประยุกตซอฟตแวร ฮารดแวรที่ใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต
ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะ
ของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการ
ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
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(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
(3)สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4)สามารถประยุก ตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอร ไดอยาง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) สงเสริมการเรียนรูจากการแกปญหา ( Problem Based Instruction)
(2) ใหนักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณจริง
(3) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะห
(4) มอบหมายงาน Project โดยใชหลักการวิจัย
(5) การศึกษา คนควา และรายงานทางเอกสารและรายงานหนาชัน้ เรียน
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชนการประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมี ประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่ อสารตอสังคมไดใ น
ประเด็นที่เหมาะสม
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(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุ ค คลและงานกลุ ม สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู นํ า และผู ต ามได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิตสํ านึ กความรับผิ ดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตางๆในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับ
ผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
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(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มอี ยูในปจจุบนั ตอการทํางานทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรตรรกศาสตร
หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3)สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
(4)สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริ ง และนํ า เสนอการแกปญหาที่เ หมาะสม เรียนรูเทคนิ คการประยุก ตเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกีย่ วของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
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2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
ค. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ไมมี
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตางๆ
ที่ไดศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2)
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบาง
เรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
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3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
3.1.2 ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
3.1.3 ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพือ่ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครือ่ งมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ แปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
1 คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
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3 ทักษะทาง
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4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
1 คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
01-002-222
01-002-223
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
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3 ทักษะทาง
ปญญา

2 ความรู
5

















1

















2

















3

















4

















1

















2

















3

















4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
1 คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
01-005-101 พลศึกษา
01-005-116 ลีลาศ
01-005-124 กีฬาประเภททีม
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล
01-006-101 นันทนาการ
01-006-105 นันทนาการเพื่อการฝกอบรม
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
02-001-103 สถิติเบื้องตน
02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-311-106 แคลคูลัส 1
02-311-107 แคลคูลัส 2
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3 ทักษะทาง
ปญญา

2 ความรู
5
















1
















2
















3
















4
















1
















2
















3
















4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
(3) มี ภาวะความเปนผู นําและผู ตาม สามารถทํ างานเป นที ม สามารถแก ไขข อขัดแย งตามลําดั บ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
3.2.2 ความรู
(1) มี ความรู และความเข าใจทางคณิ ตศาสตร พื้ นฐาน วิ ทยาศาสตร พื้ นฐาน วิ ศวกรรมพื้ นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
3.2.3 ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็น
ที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
3.2.6 ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
02-311-108 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
02-311-109 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
02-311-211 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
02-411-103 เคมีสําหรับวิศวกร
02-411-104 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
02-511-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
02-511-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
02-511-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
02-511-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
04-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
04-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม
04-311-104 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
04-112-201 วงจรไฟฟา

1 คุณธรรม จริยธรรม
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2 ความรู
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3 ทักษะทางปญญา
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4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ 6.ทักษะพิสัย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1 คุณธรรม จริยธรรม

1
04-112-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา

04-112-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา

04-112-204 สนามแมเหล็กไฟฟา

04-112-314 ระบบควบคุม

04-113-203 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา

04-113-302 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา

04-512-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม

04-512-202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม

04-512-303 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย

04-512-304 หลักการระบบสื่อสาร

04-512-305 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร

04-512-306 คลื่นแมเหล็กไฟฟา

04-512-307 วิศวกรรมไมโครเวฟ

04-512-308 ปฏิบัติการไมโครเวฟ

04-512-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 
04-512-401 วิศวกรรมสายอากาศ
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2 ความรู
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3 ทักษะทางปญญา
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4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

















5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
6.ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
พิสัย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
04-512-402 สายสงและโครงขายการสื่อสาร
04-512-403 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
04-512-404 การสื่อสารทางแสง
04-512-405 ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง
04-513-301 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
04-513-302 ไมโครโปรเซสเซอร
04-513-303 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
04-513-304 การวิเคราะหวงจรขาย
04-513-305 การแพรกระจายคลื่นวิทยุ
04-513-401 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
04-513-402 การฝกงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
04-513-403 การสื่อสารดิจิตอล
04-513-404 วิศวกรรมโทรศัพท
04-513-405 อิเล็กทรอนิกสกําลังพื้นฐาน
04-513-406 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
04-513-407 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ

1 คุณธรรม จริยธรรม
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2 ความรู
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3 ทักษะทางปญญา
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4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
6.ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
พิสัย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
04-513-408 การสื่อสารดาวเทียม
04-513-409 การสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนที่
04-513-410 หัวขอเลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

1 คุณธรรม จริยธรรม
1




2




3




4 5




2 ความรู
1




2




3




4




3 ทักษะทางปญญา
5
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4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5
  
  
  

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
6.ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
พิสยั
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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3.3 หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)
3.3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.3.2 ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มี ค วามรู ใ นแนวกว า งของสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ ให เ ล็ ง เห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข า ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและหรือการประยุกตซอฟตแวร ฮารดแวรที่ใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3.3 ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
3.3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆในกลุม
ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
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(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3.3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรตรรกศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
3.3.6 ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง

04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร

3

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1
ปญญา

1 2

4. ทักษะความสัมพันธ

2

3

4

6.ทักษะ
พิสัย
1

2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหมีการซักถามระหวางชั้นเรียน ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท และมีการประเมินผลยอยในทุก
หนวยของบทเรียน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอ
ความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ โดยแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวทางการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
โดยการสนับสนุนดาน
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ
การศึกษาตอ ฝกอบรมดูงานทาง การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
1. พั ฒ นาหลั ก สูตรให
ทั น สมั ย โดยอาจารย
และนั ก ศึ ก ษาสามารถ
กาวทันหรือเปนผูนําใน
การสร า งองค ค วามรู
ใหมๆ ทางดานวิชาชีพ

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคม
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป

การประเมินผล
1. หลั ก สู ต รที่ ส ามารถอ า งอิ ง กั บ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
วิชาชีพดานวิศวกรรมโทรคมนาคม
และมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ
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2. กระตุนใหนักศึกษา
เกิ ด ความใฝ รู มี แ นว
ทางการเรียนที่สรางทั้ง
ความรู ค วามสามารถ
ใ น วิ ช า ก า ร วิ ช า ชี พ
ที่ทันสมัย
3. ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน
4. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
มาตรฐานของหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนวทาง
การเรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษา
ไดศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือ
ผูชวยสอน เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรู
5. กํ า หนดใหอ าจารยที่สอนมีคุณ วุฒิแ ละ
จํานวนคณาจารยประจําไมนอยกวาที่เกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด
6. สนั บ สนุ น ให อ าจารย ผู ส อนเป น ผู นํ า
ในทางวิชาการ และ เปนผูเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพดานที่เกี่ยวของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดู
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้ง
ในและตางประเทศ
8. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายในทุ ก ป
และภายนอกอยางนอยทุกๆ 4 ป
9. จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ทางด า นนั ก ศึ ก ษา
อาจารย เครื่องมือ งบประมาณ ผลงานทาง
วิชาการ ทุกภาคการศึกษาเพื่อเปนขอมูลใน
การประเมินของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา

2. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและ
วิชาเรียนที่มีแนวทางใหนั กศึกษา
ไดศึกษาคนควาความรูใหมไดดวย
ตนเอง
3. จํ า นวนและรายชื่ อ คณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และการพัฒนา
อบรมของอาจารย
4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย ผู สอนและสายสนั บสนุ น
การเรี ย นรู ข องผู ส นั บ สนุ น การ
เรียนรูโดยนักศึกษา
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด วยอาจารยภ ายในคณะ
ทุก 2 ป
7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 4 ป
8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษาทุกๆ 2 ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจายตอนัก ศึกษาหนึ่งคนตอป และมีการคํานวณรายรับจากงบประมาณ
แผนดิน และรายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเพียงพอตอการดําเนินการ
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
(1) หองปฏิบัติการวงจรดิจติ อล (Digital Circuit Laboratory)
(2) หองปฏิบัติการวงจรไฟฟา(Electric Circuit Laboratory)
(3) หองปฏิบัติการไมโครเวฟ(Microwave Laboratory)
(4) หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร(Microprocessor Laboratory)
(5) หองปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร(Computer Programming Laboratory)
(6) หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม( Engineering Electronics Laboratory)
(7) หองปฏิบัติการระบบสื่อสาร(Communication Systems Laboratory)
(8) หองปฏิบัติการสื่อสารทางแสง(Optical Communication Laboratory)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อทุกประเภทเพื่อใชในหองเรียนใหครบถวนและทันสมัย สามารถใช
งานไดดีและเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา
(2) จัดหองปฏิบัติการพื้นฐานและหองปฏิบัติการเฉพาะทางที่ไดมาตรฐาน และมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ
(3) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหองสมุด และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา
นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตอง
ประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
1. จัดใหมีหองเรียนหอง
ปฏิ บั ติ ก ารทางพื้ น ฐาน
และหองปฏิบัติการเฉพาะ
ทางที่ไดมาตรฐาน และมี
ความปลอดภัยที่เพียงพอ
2. จัดชองทางการเรียนรู ที่
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน
และเพื่อการเรียนรูไดดวย
ตนเอง อย างเพียงพอ
มีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
1. จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่มีความ
พร อ มใช ง านอย า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
ทั้งในการสอน และการปฏิบัติการ
2. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตําราและสื่อดิจิตอลเพื่อการ
เรียนรู

การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนเครื่องมือ
อุ ป กรณ ต อ หั ว นั ก ศึ ก ษา สถิ ติ ชั่ ว โมง
การใชงานหองปฏิบัติการและเครื่องมือ
2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียน
ที่มีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณตางๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือตําราและสื่อ
ดิจิตอล วัสดุฝกที่มีใหบริการ และสถิติ
การใชงานหนังสือตํารา สื่อดิจิตอล
4. ผ ล สํ า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาตอการใหบริการ ทรัพยากร
เพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2548
โดยมี คุ ณ สมบั ติ คื อ ต อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโททาง
วิศวกรรมศาสตรในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาแขนงไฟฟาสื่อสาร และ
มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาแขนง
ไฟฟาสื่อสาร
(2) มีความเขาใจวัตถุประสงคของหลักสูตร
(3) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และได
บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
ตองเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริงในสาขาวิชาที่สอน และควรมีคุณวุฒิ
เปนไปตามระเบียบสภาวิศวกรวาดวย เกณฑการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวยการสอบขอเขียนและการสอบ
สัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตั ิงาน
หนวยงานสนับสนุนใหเขาฝกอบรมในชวงปดภาคการศึกษา เพื่อใหมีประสบการณจริงในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งดานความรูและประสบการณในการสนับสนุนการเรียนการสอน ตามหนาที่ของบุคลากรที่
รับผิดชอบในสาขานั้นๆ
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
(1) จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา
(2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
(3) มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(4) มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
(5) มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
ั ฑิต
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
(1) ใหมีการสํารวจประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวะการไดงานทําของบัณฑิต
และจากแหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการแรงงาน
(2) ใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ X X X X X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล อ งกั บ X X X X X
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ X X X X X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
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ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ X X X X X
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 X X X X X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ข องนัก ศึก ษาตามมาตรฐานผลการ X X X X X
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน –
X X X X
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู จากผลการประเมิ น การ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา X X X X X
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย ป ระจํ า ทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ X X X X X
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ X X X X X
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ –
–
–
X X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม –
–
–
X
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารย
ทานอื่น หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
(2) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
(3) ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
(2) การประเมินการสอนของอาจารย โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร
(3) การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
(4) นําผลการประเมินการสอนของอาจารย สงใหอาจารยผูสอนแตละทานในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อ
ใชเปนผลปอนกลับในการปรับปรุงการสอนของอาจารยแตละทาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การมีกลยุทธการประเมินผลและทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความ
รับผิดชอบของผูสอนเชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให
คะแนนโดยผู รว มงาน รายงานกิ จ กรรม แฟ ม ผลงาน การประเมิน ตนเองของผู เ รี ย น ส ว นการประเมิ น ผล
หลั ก สู ต รเป น ความรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ของคณาจารย แ ละผู บ ริ ห ารหลั ก สู ต ร เช น การประเมิ น ข อ สอบ
การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผูจางงาน เปนตน นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวม สามารถจัดทําไดโดยการสอบถามนักศึกษาปที่ 4 ที่จะสําเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชา
ในหลักสูตร ทั้งนี้อาจมีการประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ ผูใชงานบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตใน
หลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชาจะทําใหทราบปญหาของการ
บริหารหลักสูตร กรณีที่พบปญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการ
ปรับปรุงยอย ซึ่งทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้ เพื่อให
หลักสูตรทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

