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สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Electronics Technology
(Continuing Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Industrial Technology (Electronics Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ind .Tech. (Electronics Technology)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
88 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สาหรับเอกสารและตาราในวิชาของหลักสูตร
มีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติทใี่ ช้ภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้เพียงปริญญาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปรับปรุงจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง)
ฉบับปี พ.ศ.2554
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 6/ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 .
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2560
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
และ
ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
และ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อม ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ มาตรฐานตาม มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2561
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน วิศวกรรม
และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคม ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ
2. ผู้ช่วยวิจัย
3. บุคลากรทางการศึกษา
4. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงาน วิศวกรรมและเทค โนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ
5. อาชีพที่เป็นผู้ประกอบการ

9. ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1.

นายสืบศักดิ์ พันธุ์ไพโรจน์

ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

2.

นายสมเด็จ น้อยสวย

อาจารย์

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายวิทวัส สิฏฐกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. (Electrical and Electronic
Engineering)
M.Sc. (Electrical and Electronic
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม)

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2535

University of Bristol, UK

2552

University of Northumbria, UK

2546

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543

หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แขนงวิชาโทรคมนาคม

2523
2537

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แขนงวิชาโทรคมนาคม

2526
4

3.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ
ปี พ.ศ.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แขนงวิชาโทรคมนาคม
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา

4.

นายชาญชัย กุศลจิตกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

5.

นายดารงเกียรติ แซ่ลิ้ม

อาจารย์

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

6.

นายชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล

รองศาสตราจารย์

ปร.ด. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

หมายเหตุ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

2525

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2544

ประธานหลักสูตร
และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2558

2540

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

5

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ
ปี พ.ศ.

2544
2541
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ลาดับ
ที่
7.

ชื่อ-นามสกุล
นายศิริวัฒน์ หงษ์ทอง

ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

8.

นายมนตรี เข็มราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายสมภพ ทองปลิว

1-3
4–6
7–9
5

ค.ด. (เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสาร)
ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
อส.บ. (เทคโนโลยีออกแบบเครื่องกล)

อาจารย์ประจาแขนงวิชาโทรคมนาคม
อาจารย์ประจาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ประจาแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ประธานหลักสูตร

2533

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

2535

2523

2524
2556
2552
2548
2542

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แขนงวิชาเครื่องมือวัด
และควบคุม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แขนงวิชาเครื่องมือวัด
และควบคุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แขนงวิชาเครื่องมือวัด
และควบคุม

มคอ.2

หมายเหตุ ลาดับที่
ลาดับที่
ลาดับที่
ลาดับที่

อาจารย์

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หมายเหตุ
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ปี พ.ศ.
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันด้านเศรษฐกิจที่เข้มข้น
มากขึ้นเนื่องจากสภาพสังคมที่ไร้พรมแดน ทาให้ประเทศไทยซึ่งมีข้อจากัดด้านปัจจัยพื้นฐานต้องเร่งพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีประเด็นยุ ทธศาสตร์ และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน และเป็นการเชื่อมต่อที่สาคัญต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงได้รับ อิทธิพลต่างๆ จากปัจจัยภายในแล ะภายนอกประเทศ อาทิ
การเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ รวมไปถึงปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา เป็นต้น ดังนั้น หลักสูตรจึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อม บัณฑิต ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วิทยากรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ รวมทั้งเตรียมรับมือกับ การเปิดเศรษฐกิจเสรี โดยหลักสูตรมีการบริหารจัด การองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ พัฒนา และ สร้างองค์ความรู้ ในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมองค์ความรู้สาคัญในการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง ยั่งยืน นั่นคือ การสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และระบบการผลิตอัตโนมั ติ
นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีการมุ่งเน้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งใน
สังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ที่เน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้บุคลากร หรือคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา อันสอดคล้องกั บพันธกิจของคณะวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) เป็นกลไกด้าน
หนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับน านาชาติ ที่ต้องใช้
“ความรอบรู”้ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามลาดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม ” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ
ดาเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ โดย
อุตสาหกรรมในประเทศต้องปรับเปลี่ยนจากการรับจ้างผลิตตามแบบ มามุ่งเน้นเรื่องการออกแบบและสร้างตรา
สินค้าของตนเอง รวมทั้งต้องมุ่งสร้าง นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่มีศักยภาพ เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้บุคลากรมีมีทักษะและความรู้
เชิงวิศวกรรมด้านต่าง ๆ บูรณาการเข้าด้วยกัน ดังนั้นในการผลิตบุคลากรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ จาเป็นต้อง มี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะ
งานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นจะพัฒนาคน พัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัยหลักการพื้นฐานทางด้านวิศวกรร ม
และหลักการคานวณเชิงตัวเลข จึงต้องมีความสัมพันธ์กับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ที่สนับสนุน
การสอนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และการสอน ภาษาต่างประเทศ รวมทั้ง
คณะศิลปะศาสตร์ประยุกต์ที่สนับสนุนการสอนกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
030523123 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรทาหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตส าหกรรม
โดยฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาเนินการประสานงานในด้านการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี กับสาขาวิชา/คณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ด้านปฏิบัติการที่มีคุณธรรมและศักยภาพทาง ด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การวัดและควบคุม และโทรคมนาคม ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องสู่ภาคอุตสาหกรรม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนยกระดับการศึกษาของ
ประชาชน ที่สาเ ร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าได้มีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสามารถ
ในการผลิต ติดตั้งและบารุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงบูรณาการในงานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
1.4.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม
พื้นฐาน และบูรณาการกับการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1.4.2 สามารถเข้าใจหลักการทางานและประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ
ดิจิทัลพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูล และระบบการควบคุมพื้นฐาน
1.4.3 สามารถประยุกต์การบริหารจัดการ การวางแผนและควบคุมการผลิตในงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์
1.4.4 สามารถนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การวัดและควบคุม และโทรคมนาคม
มาใช้ในการออกแบบและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี
1.4.5 เน้นการทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- จัดทาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร - พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สากล
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ให้ได้
- เนื้อหาของหลักสูตรต้อง
มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สานักงาน สอดคล้องกับทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และให้สอดคล้องกับความ
(สกอ.) กาหนด
ต้องการของภาคธุรกิจและ
- ติดตามประเมินหลักสูตร
ภาคอุตสาหกรรม
อย่างสม่าเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร
- ยกระดับทรัพยากรสาย
- อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการ
วิชาการ เพื่อสนับสนุนการ
อบรมด้านเทคนิคการสอน
เรียนรู้
และวัดผล
- สนับสนุนให้อาจารย์ไป
อบรมและศึกษาต่อ
ต่างประเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ
- รายงานผลการดาเนินงาน
- เอกสารเชิญผู้เชี่ยวชาญและ
รายงานการประชุม

- เอกสารแสดงการดาเนินการ
- จานวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
มีการฝึกงานในชั้นปีที่ 1 จานวน 270 ชั่วโมง
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม เดือน ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม เดือน พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน
- เดือน กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) กลุ่มวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาการบารุงรักษาเครื่องวัด
ประกอบการบิน สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาการบารุงรักษาเครื่อง
สื่อสารการบิน สาขาวิชาโทรคมนาคม) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.2.3 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 มีความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในเกณฑ์อ่อน
2.3.2 ทักษะทางวิศวกรรมในเกณฑ์อ่อน
2.3.3 ทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์อ่อน

มคอ.2
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมและการเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิศวกรรม และภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อ 2.3.1-2.3.3
2.4.2 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลให้คาปรึกษา
นักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา )คน(
2560 2561 2562 2563
2564
105
105
-

105
105
210
105

105
105
210
105

105
105
210
105

105
105
210
105

2.6. งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
งบประมาณรายได้
งบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

2560
5,274,400
2,378,700
7,653,100

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
5,538,120 5,815,026 6,105,777
2,497,635 2,622,517 2,753,643
8,035,755 8,437,543 8,859,420

2564
6,411,066
2,891,325
9,302,391

มคอ.2

13
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

งบประมาณที่ต้องการแต่ละปี (หน่วย: ล้านบาท)
2560
2561
2562
2563
2564
937,300 984,165 1,033,373 1,085,041
4,00,000 4,200,000 4,410,000 4,630,500
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
5,937,300 6,184,165 6,443,373 6,715,541

1,139,293
4,862,025
1,000,000
7,001,318

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
6,737,300 6,984,165 7,243,373 7,515,541 7,801,318
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จานวน 37,149 บาท) / ปี

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบชั้นเรียน และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการ
ปริญญาบัณฑิต

ศึกษาระดับ

มคอ.2
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกนบังคับ
2. กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
แขนงวิชาโทรคมนาคม
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
3. กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

85 หน่วยกิต
15
6
3
3
3
64
25
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
30
6
3
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
15 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030933152
การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน
3(3-0-6)
(Communicative English and Report Writing)
030933155
สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(English Conversation for Daily Life)
หรือเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ กลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
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ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030953101
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Human Resource Management)
030953103
การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
030953104
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Daily Life)
หรือเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030953106
ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking for Innovation)
030953107
บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
3(3-0-6)
(Personality for Association)
หรือเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
030523123
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
030923102
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Sciences in Daily Life)
030923103
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
(Sciences and Technology for Quality of Life and Society)
หรือเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกนบังคับ
030523102
030523104
030523105
030523106
030523107
030523200
030523201
030523205
030523206
030523207
030943111
030943112

64 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

ระบบควบคุม
(Control System)
การสื่อสารข้อมูล
(Data Communications)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology)
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller System)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology Laboratory)
ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller System)
สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)
เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
(Matrices and Vector Analysis)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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030523112
030523116
030523117
030523118
030523119
030523120
030523121
030523122
030523124
030523128
030523217
030523218
030523219
030523220
030523221

มคอ.2

2. กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา
36 หน่วยกิต
ให้เลือกแขนงวิชาใดวิชาหนึ่ง
- วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
30 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Network)
การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์
2(2-0-4)
(Introduction to Artificial Intelligence)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
2(2-0-4)
(Object Oriented Programming)
การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
(Computer Control of Machine and Process)
การโปรแกรมเครือข่าย
2(2-0-4)
(Network Programming)
การออกแบบวงจรดิจิทัล
2(2-0-4)
(Digital Circuit Design)
โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
2(2-0-4)
(Data Structure and Algorithm Analysis)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
2(2-0-4)
(Web Application Development)
การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
2(2-0-4)
(Database Design and Applications)
ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์
1(0-2-1)
(Artificial Intelligence Laboratory)
ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ
1(0-2-1)
(Object Oriented Programming Laboratory)
ปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
(Computer Control of Machine and Process Laboratory)
ปฏิบัติการโปรแกรมเครือข่าย
1(0-2-1)
(Network Programming Laboratory)
ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล
1(0-2-1)
(Digital Circuit Design Laboratory)

18
030523222
030523224
030523228

-

030523101
030523113
030523114
030523115
030523125
030523126
030523127
030523142
030523225
030523226
030523227

ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development Laboratory)
ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications Laboratory)

มคอ.2
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
วงจรรวม
3(3-0-6)
(Integrated Circuits)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signals Processing)
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
3(3-0-6)
(Network Security)
ปัญหาพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Special Problems in Computer)
ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Microprocessors)
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
2(2-0-4)
(Linux Operating System and Administration)
การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
2(2-0-4)
(Mobile and Cloud Computing)
ระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Control System)
ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Microprocessors Laboratory)
ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
1(0-2-1)
(Linux Operating System and Administration Laboratory)
ปฏิบัติการประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
1(0-2-1)
(Mobile and Cloud Computing Laboratory)
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030223129
030523140
030523143
030523144
030523145
030523146
030523147
030523148
030523243
030523244
030523245
030523246
030523247
030523248
030713104
030713106

มคอ.2

- วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
30 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introductory to Thermofluids)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Control Technology)
เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
2(2-0-4)
(Process Control Technology)
การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Measurement and Instrumentation)
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Programmable Logic Control for Industry)
การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Instrument Calibration)
การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
2(2-0-4)
(Process Monitoring Using SCADA System)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Control Technology Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
1(0-2-1)
(Process Control Technology Laboratory)
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory)
ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Programmable Logic Control for Industry Laboratory)
ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Instrument Calibration Laboratory)
ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
1(0-2-1)
(Process Monitoring Using SCADA System Laboratory)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)

20
-

030523101
030523141
030523142
030523178
030523278
030713103
030713105

030523101
030523170
030523172
030523174
030523177
030523178
030523179

มคอ.2

วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
วงจรรวม
3(3-0-6)
(Integrated Circuits)
ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Introduction to Robotics)
ระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Control System)
เทคโนโลยีการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Communications Technology)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร
1(0-2-1)
(Communications Technology Laboratory)
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
- วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาโทรคมนาคม
30 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
วงจรรวม
3(3-0-6)
(Integrated Circuits)
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Wave Theory)
การสื่อสารระบบแสง
3(3-0-6)
(Optical Communications)
การสื่อสารไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Communications)
การออกแบบสายอากาศ
2(2-0-4)
(Antenna Design)
เทคโนโลยีการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Communications Technology)
ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
2(2-0-4)
(Digital Communications System)

21
030523180
030523181
030523182
030523277
030523278
030523279
030523280
030523281
030523282

-

030523112
030523171
030523173
030523176
030523183
030523283

เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
(Television and Video Control System)
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communications Technology)
การออกแบบระบบฝังตัว
(Embedded System Design)
ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology Laboratory)
ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
(Digital Communications System Laboratory)
ปฏิบัติการเครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
(Television and Video Control System Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communication Technology Laboratory)
ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว
(Embedded System Design Laboratory)

มคอ.2
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาโทรคมนาคม
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Network)
วงจรข่ายระบบสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communications Network)
การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite Communications)
วิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณ
3(3-0-6)
(Sound and Signals Engineering)
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Selected Topics in Communications Technology)
ปฏิบัติการเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
1(0-2-1)
(Selected Topics in Communication Technology Laboratory)

22
3. กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
030523400

ประสบการณ์วิชาชีพ
(Professional Training)

มคอ.2
3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
3(270 ชั่วโมง)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือเปิดสอน

23

มคอ.2

3.1.4 แผนการศึกษา (ต่อเนื่อง)
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
ปีที่ 1
รหัสวิชา
030523104
030523105
030523106
030523121
030523205
030523206
030523221
030943111
03xxxxxxx
03xxxxxxx

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

การสื่อสารข้อมูล
(Data Communications)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology)
การออกแบบวงจรดิจิทัล
(Digital Circuit Design)
ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology Laboratory)
ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล
(Digital Circuit Design Laboratory)
สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(Social Science Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

21(x-x-x)

24
ปีที่ 1
รหัสวิชา
030523107
030523112
030523118
030523122
030523128
030523207
030523218
030523222
030523228
030943112
03xxxxxxx

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
2(2-0-4)
(Microcontroller System)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Network)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
2(2-0-4)
(Object Oriented Programming)
โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
2(2-0-4)
(Data Structure and Algorithm Analysis)
การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
2(2-0-4)
(Database Design and Applications)
ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
1(0-2-1)
(Microcontroller System Laboratory)
ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ
1(0-2-1)
(Object Oriented Programming Laboratory)
ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
1(0-2-1)
(Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)
ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
1(0-2-1)
(Database Design and Applications Laboratory)
เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
รวม
21(x-x-x)
ปีที่ 1

รหัสวิชา
030523400

มคอ.2

ชื่อวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ
(Professional Training)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
3(270 ชั่วโมง)
รวม

3(270 ชั่วโมง)

25
ปีที่ 2
รหัสวิชา
030523102
030523117
030523124
030523200
030523217
030523224
03052xxxx
03xxxxxxx
03xxxxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

ระบบควบคุม
(Control System)
ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์
(Introduction to Artificial Intelligence)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence Laboratory)
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development Laboratory)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1
(Elective Option Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
รวม

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

22(x-x-x)

26
ปีที่ 2
รหัสวิชา
030523116
030523119
030523120
030523201
030523219
030523220
03052xxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)
การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Control of Machine and Process)
การโปรแกรมเครือข่าย
(Network Programming)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
ปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Control of Machine and Process Laboratory)
ปฏิบัติการโปรแกรมเครือข่าย
(Network Programming Laboratory)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2
(Elective Option Course II)
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
รวม

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(0-6-3)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

18(x-x-x)
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แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ปีที่ 1
รหัสวิชา
030523104
030523105
030523106
030523145
030523205
030523206
030523245
030943111
03xxxxxxx
03xxxxxxx

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

การสื่อสารข้อมูล
(Data Communications)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology)
การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and Instrumentation)
ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology Laboratory)
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory)
สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(Social Science Elective Course)

3(3-0-6)

รวม

21(x-x-x)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

28
ปีที่ 1
รหัสวิชา
030523107
030523140
030523146
030523207
030523246
030713106
030943112
03xxxxxxx

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller System)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics)
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
(Programmable Logic Control for Industry)
ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller System Laboratory)
ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
(Programmable Logic Control for Industry Laboratory)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)
เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
(Matrices and Vector Analysis)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
รวม
ปีที่ 1

รหัสวิชา
030523400

มคอ.2

ชื่อวิชา

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(2-0-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

18(x-x-x)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

ประสบการณ์วิชาชีพ
(Professional Training)

3(270 ชั่วโมง)
รวม

3(270 ชั่วโมง)
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ปีที่ 2
รหัสวิชา
030223129
030523102
030523143
030523147
030523200
030523243
030523247
03xxxxxxx
03xxxxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น
(Introductory to Thermofluids)
ระบบควบคุม
(Control System)
เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)
การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
(Industrial Instrument Calibration)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology Laboratory)
ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
(Industrial Instrument Calibration Laboratory)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(Humanities Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

22(x-x-x)
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ปีที่ 2
รหัสวิชา
030523144
030523148
030523201
030523244
030523248
030713104
03052xxxx
03052xxxx
xxxxxxxxx

ชือ่ วิชา

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
(Process Control Technology)
การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
(Process Monitoring Using SCADA System)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
(Process Control Technology Laboratory)
ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
(Process Monitoring Using SCADA System Laboratory)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1
(Elective Option Course I)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2
(Elective Option Course II)
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
รวม

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(0-6-3)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

21(x-x-x)
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แขนงวิชาโทรคมนาคม
ปีที่ 1
รหัสวิชา
030523104
030523105
030523106
030523178
030523205
030523206
030523278
030943111
03xxxxxxx
03xxxxxxx

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

การสื่อสารข้อมูล
(Data Communications)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology)
เทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology)
ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology Laboratory)
สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(Social Science Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

21(x-x-x)
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ปีที่ 1
รหัสวิชา
030523101
030523107
030523170
030523179
030523180
030523207
030523279
030523280
030943112
03xxxxxxx

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
วงจรรวม
3(3-0-6)
(Integrated Circuits)
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
2(2-0-4)
(Microcontroller System)
ทฤษฏีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Wave Theory)
ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
2(2-0-4)
(Digital Communication System)
เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดีโอ
(Television and Video Control System)
ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller System Laboratory)
ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิตทัล
(Digital Communication System Laboratory)
ปฏิบัติการเครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
(Television and Video Control System Laboratory)
เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
(Matrices and Vector Analysis)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
รวม
ปีที่ 1

รหัสวิชา
030523400

มคอ.2

ชื่อวิชา

2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

21(x-x-x)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

ประสบการณ์วิชาชีพ
(Professional Training)

3(270 ชั่วโมง)
รวม

3(270 ชั่วโมง)
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ปีที่ 2
รหัสวิชา
030523102
030523174
030523177
030523182
030523200
030523277
030523282
03xxxxxxx
03xxxxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

ระบบควบคุม
(Control System)
การสื่อสารไมโครเวฟ
(Microwave Communications)
การออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design)
การออกแบบระบบฝังตัว
(Embedded System Design)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design Laboratory)
ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว
(Embedded System Design Laboratory)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(Humanities Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

22(x-x-x)

34
ปีที่ 2
รหัสวิชา
030523172
030523181
030523201
030523281
03052xxxx
03052xxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา

มคอ.2

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

การสื่อสารระบบแสง
(Optical Communications)
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communication Technology)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communication Technology Laboratory)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1
(Elective Option Course I)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2
(Elective Option Course II)
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
รวม

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(0-6-3)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

18(x-x-x)
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
030223129

เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introductory to Thermofluids)
วิชาบังคับก่อน : 030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
Prerequisite : 030943111 Differential Equations
แนวคิดพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของเทอร์โม
ไดนามิกส์ แนวคิดพื้นฐานและคุณสมบัติพื้นฐานของของไหล พื้นฐานของสถิตศาสตร์
ของไหล พื้นฐานของพลศาสตร์ของไหล ลักษณะของของเหลวเช่นการไหลแบบ
สม่าเสมอและการไหลแบบปั่นป่วน
Fundamental concepts in thermodynamics; the first and second law of
thermodynamics; basic concepts and basic properties of fluids; fundamentals of
fluid statics; fundamentals of fluid dynamics; characteristics of fluids such as
laminar and turbulent flows.

030523101

วงจรรวม
3(3-0-6)
(Integrated Circuits)
วิชาบังคับก่อน : 030523106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
Prerequisite : 030523106 Electronics Technology
คุณลักษณะของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนา การสร้างวงจรรวม วงจรขยาย ความ
แตกต่างวงจรรวมชนิดเชิงเส้น คุณลักษณะสม บัติของวงจรรวมชนิดเชิงเส้น การต่อ
ออปแอมป์ ในแบบลูปปิดและลูปเปิด การประยุกต์ใช้งานไอซีออปแอมป์
Characteristic of semiconductor devices; creating an integrated circuit;
differential amplifier; linear integrated circuit; characteristic of linear integrated circuit;
op-amp connection in closed loop and open loop; applications of op-amp IC.

030523102

ระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Control System)
วิชาบังคับก่อน : 030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
Prerequisite : 030943112 Matrices and Vector Analysis
ระบบทั่วไป การควบคุมแบบวงเปิด การควบคุมแบบวงปิด การสร้างโมเดล
ทางคณิตศาสตร์ด้วยสมการอนุพันธ์ และการแปลงลาปลาซของโมเดล การสร้างสมการ
ปริภูมิสถานะ ระบบตอบสนอง การหาค่าไอเกน การหาค่าเสถียรภาพของระบบด้วย
วิธีการของเราท์เฮอร์วทิ ซ์และวิธีการของไนควิสต์ การวิเคราะห์ระบบในเชิงความถี่ด้วย
วิธีการของโบเด วิธีการหาเส้นทางเดินของราก
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General systems, open-loop control; closed-loop control;
differential equation of system; Laplace transform of system; state-space
representation; system response; system stability analysis with Routh
Hurwitz and Nyquist method; bode analysis; root locus technique.
030523104

การสื่อสารข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Communications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
บทนาการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายของการ สื่อสารข้อมูล เครือข่ายและการ
เชื่อมต่อตัวกลางที่ใช้รับส่งข้อมูล มาตรฐานในการวัดความผิดพลาดของข้อมูล ความรู้
เบื้องต้นของทฤษฏีคิว คุณภาพการให้บริการ สถาปัตยกรรมและการประยุกต์ใช้งาน
ระบบอีเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
Introduction to data communications and networks; networking
and connectivity; transmission media; data error measurement
standards; introduction to Queue theory; quality of services;
architectures and applications of current internet systems.

030523105

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้างและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์และการ
โปรแกรมโครงสร้าง ผังงาน ระบบตัวเลขในคอมพิวเตอร์ ชนิดของข้อมูล คาสั่งและนิพจน์
คาสั่งอาร์เรย์ คาสั่งในการตัดสินใจและการวนรอบ โป รแกรมย่อยและฟังก์ชัน
แฟ้มข้อมูลและการจัดการ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับงานด้านวิศวกรรม
Structures and components of computer; computer language
and structure programming; flowchart; number system in computer;
data type; instruction and array expression; array data types; decision
and iteration statement; subprogram and function; data file and
management; computer application in engineering.
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030523106

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2(2-0-4)
(Electronics Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะสมบัติ การนาไปใช้งานและการคานวณวงจร ไดโอด ทรานซิสเตอร์
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ออปแอมป์ ลักษณะสมบัติและการนาไปใช้งานของอุปกรณ์
ไทริสเตอร์ เอสซีอาร์ ไตรแอค ไดแอค ยูเจที พียูที
Characteristics; application and circuit calculation; diode;
transistor; field effect transistor; op-amps; characteristics and application
of thyristor, SCR, Triac, diac, UJT, PUT.

030523107

ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
2(2-0-4)
(Microcontroller System)
วิชาบังคับก่อน : 030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 030523105 Computer Programming
แนะนาไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงสาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ การ
เชื่อมต่ออินพุต /เอาต์พุต อินเตอร์รัพต์ การประยุกต์ใช้งาน ตัวนับและตัวตั้งเวลา พอร์ต
สื่อสารแบบอนุกรม การเชื่อมต่อกับเซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ การออกแบบระบบและการ
ประยุกต์ใช้งาน
Introduction to microprocessor and microcontroller;
microcontroller architecture; high level language programming for
microcontroller; input/output interfacing; interrupt; application of
counter and timer; serial communication port; sensor and actuator
interfacing; system design and application.

030523112

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Network)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ภาพรวมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ
ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอลการสื่อสาร มาตรฐานและเทคโนโลยีของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสายและแบบไร้สาย อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การหาเส้นทางข้อมูล กลวิธีควบคุมการคับคั่งในการส่งข้อมูล การ
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ออกแบบระบบเครือข่ายตามข้อกาหนด มาตรฐานและรายละเอียดโปรโตคอลนาส่ง
ข้อมูล การนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน ระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลเบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมจาลองระบบเครือข่ายในการออกแบบและทดสอบ
ก่อนนาไปใช้งานจริง
Overview of computer networks; components and architectures
of computer network; communication protocols; wire and wireless
standard and technology of computer network; computer network
devices; data routing algorithm; mechanism to control data congestion;
computer network design based on standard and protocol; computer
network implementation; basic of computer network security; computer
network simulation tools for design and testing before implementation.
030523113

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signals Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การประมวลผลสัญญาณดิจิ ทัล เบื้องต้น รูปร่างลักษณะในช่วงเวลาของ
สัญญาณไฟฟ้า และระบบฟูเรียร์ทรานฟอร์ม ของสัญญาณไฟฟ้า ดีสครีทฟูเรียร์
ทรานฟอร์ม ซี – ทรานฟอร์ม โครงสร้าง ของตัวกรองดิจิ ทัล เทคนิคการออกแบบตัว
กรองชนิดไฟไนท์ ผลตอบสนองอิมพัลส์ การประมวลผลสัญญาณดิจิ ทัลด้วยโปรแกรม
แมทแลป และตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Introduction to digital signal processing; sampling theory; Fourier
transform; discrete Fourier transform and fast Fourier transform; z and
inverse z transform; digital filter design; digital signal processing by using
MATLAB; digital signal processor

030523114

ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
3(3-0-6)
(Network Security)
วิชาบังคับก่อน : 030523112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 030523112 Computer Network
ปัญหาความปลอดภัยระบบเครือข่าย การเข้ารหัสลับข้อมูล การถอดรหัสลับ
ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร การป้องกันความปลอดภัย
โครงข่ายสื่อสารในระดับกายภาพ การควบคุมการเข้าถึง
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Computer network security issues; data encryption; data
decryption; computer network security; physical layer security and
protection; access control.
030523115

ปัญหาพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Special Problems in Computer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิชาการใหม่ๆ ทางด้าน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่อยู่ในความ
สนใจของวงการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในระยะเวลานั้น
New computer and information technology which is of interest
to those in the area of computer and information technology.

030523116

การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณลักษณะและองค์ประกอบของภาพดิจิทัลแบบ 2 มิติ โอเปอร์เรเตอร์และ
การประมวลผลของจุดภาพ การปรั บปรุงภาพ การแปลงฟูเรียร์และการประมวลผลใน
โดเมนความถี่ การกู้คืนข้อมูลภาพ เรขาคณิตของภาพและการแปลง การทาเซกเมนท์
เทชั่น การจาแนกข้อมูล การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานประมวลผลภาพ
Characteristics and components of 2 dimensional digital image;
operators and pixel operations; image enhancement; Fourier transform
and frequency domain processing; image restoration; image geometry
and transformations; image segmentation; data classification; usage of
software tools in digital image processing.

030523117

ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์
2(2-0-4)
(Introduction to Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนะนาระบบปัญญาประดิษฐ์ วิวัฒนาการของการนาเสนอองค์ความรู้และ
ตรรกะ ฟัซซี่โลจิก การเรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่ายประ สาทเทียม ระบบหลายตัว
จัดการ การจดจาและแยกแยะรูปแบบ และการประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรม
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Introduction to artificial intelligence systems; evolution of knowledge
representation and logic; fuzzy logic; machine learning techniques; artificial
neural network; multi-agent systems; pattern recognition and classification;
an application of artificial intelligence systems in engineering domains.
030523118

การโปรแกรมเชิงวัตถุ
2(2-0-4)
(Object Oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้างภาษาเชิงวัตถุ หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
วากยสัมพันธ์และซีแมนติกของภาษาโปรแกรม แนวคิดและคุณสมบัติของ วัตถุ คลาส
การห่อหุ้ม การสืบทอด การพ้องรูป แอบแสตคคลาสและอินเตอร์เฟส หลักการสาหรับ
การเขียนโปรแกรมที่ทางานตามเหตุการณ์ การออก แบบและเขียนโปรแกรมที่มีส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกส์ กรณีศึกษาการพัฒนาซอฟแวร์เชิงวัตถุในงานวิศวกรรม
Object-oriented programming structure; object-oriented
programming design and development principles; syntax and semantics
of programming language; object-oriented programming concepts and
properties: object; class; encapsulation; inheritance; polymorphism;
abstract and interface; principles of event-driven programming; graphical
user interface application design and development; case studies of
object-oriented software development in engineering domain.

030523119

การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
(Computer Control of Machine and Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเฝ้าระวังกระบวนการและการควบคุม
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อิ นพุตเอาต์พุตของกระบวนการ การประมวล
สัญญาณอินพุตเอาต์พุต การจาลองกระบวนการ การควบคุมแบบวงปิดโดย
คอมพิวเตอร์ การควบคุมงานแบบลาดับ
Applications of computers in process monitoring and control;
computer interfacing to an input/output equipment of process; an
input/output signal processing; process simulation; closed loop control
by computer; sequence control.
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030523120

การโปรแกรมเครือข่าย
2(2-0-4)
(Network Programming)
วิชาบังคับก่อน : 030523118 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
030523112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 030523118 Object Oriented Programming
: 030523112 Computer Network
การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย ทีซีพี /ไอพี การทางานกับซ็อกเก็ตแบบคอน
เน็คชันโอเรียนเต็ด การทางานกับซ็อกเก็ตแบบคอนเน็คชันเลส การจัดการข้อมูล เพื่อ
สั่งผ่านเครือข่าย การใช้งานอะซิงโครนัสซ็อกเก็ต การเขียนโปรแกรมแบบมัลติเธรด
การเขียนโปรแกรมบนชั้นของแอพพลิเคชัน
TCP/IP
Communication;
socket
connection-oriented
programming; socket connectionless programming; multithreaded
programming; standard network service communication; network file
transfer programming.

030523121

การออกแบบวงจรดิจิทัล
2(2-0-4)
(Digital Circuit Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของระบบดิจิ ทัล ระบบตัวเลขและรหัสพีชคณิต
บูลีนและสวิทชิ่งฟังก์ชัน อุปกรณ์สวิทชิ่ง วงจรตรรก การลดทอนบูลีนฟังก์ชันให้น้อย
ที่สุด แผนผังคานอร์ ตารางความจริง เกท การออกแบบวงจรคอมไบเนชันด้วยวงจร
ตรรก การออกแบบวงจรซีเควนเชียล วงจรฟลิปฟลอป รีจิสเตอร์ วงจรนับ วงจร
เข้ารหัส วงจรถอดรหัสหน่วยความจา พื้นฐานการออกแบบวงจรดิจิ ทัลด้วยเอฟพีจีเอ
และซีพีแอลดี
Principle and basic theory of digital system; number system;
boolean algebra and switching function; logic circuit; simplify of boolean
function; Karnaugh Map; truth table; logic gate; design of combinational
logic circuit; design of sequential logic circuit; flip-flop circuit; register;
counter circuit; encoder circuit; decoder circuit; memory; fundamental
digital circuit design using FPGA and CPLD.
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030523122

โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
2(2-0-4)
(Data Structure and Algorithm Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 030523105 Computer Programming
โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน สแตก คิว ลิสท์ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทรี ก ราฟ
พื้นฐานอัลกอริทึมสาหรับการค้นหา การเรียงข้อมูล กลวิธีการออกแบบอัลกอริทึม การ
แบ่งแยกและเอาชนะ กาหนดการพลวัต และอัลกอริทึมเชิงละโมบ
Fundamental data structure; stack; queue; list; recurrence relation;
tree; graph; basic search algorithm; data sorting; algorithm designs; division and
conquering; dynamic programming; greedy algorithm.

030523123

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ส่วนประกอบสาคัญของคอมพิวเตอร์แะลการทางาน การใช้ระบบปฏิบัติการชนิด
ต่าง ๆ การใช้โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมสร้างเอกสารเบื้องต้น โปรแกรมช่วยการ
คานวณ โปรแกรมการนาเสนอ การใช้อินเตอร์เน็ต การค้นหาข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ต
อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บและจัดการเอกสารบน
ระบบคลาวด์ ภัยคุกคามจากอินเตอร์เน็ต จริยธรรมและ
กฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer’s main components and their operation; usage of operating
systems; usage of application; basic usage of word processing applications; a
spreadsheet application; a presentation application; internet surfing; efficiently
searching in the Internet; email; document management and backup on cloud
service; cyber attack; ethics and law in information technology.

030523124

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
2(2-0-4)
(Web Application Development)
วิชาบังคับก่อน : 030523128 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
Prerequisite : 030523128 Database Design and Applications
ความสาคัญ องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การสร้างเว็บเพจขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบต่างๆ การ ตกแต่งหน้าเว็บ
การเขียนโปรแกรมให้เว็บสามารถตอบสนองกับผู้ใช้งาน การใช้งานเฟรมเวริคประเภท
ต่าง ๆ การประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของเว็บและข้อมูล
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Web development components and architectures; basic web
page development; web programming; web page decoration; interactive
web programming; web development frameworks; web and database
application; web and data protection and security.
030523125

ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Microprocessors)
วิชาบังคับก่อน : 030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
Prerequisite : 030523107 Microcontroller System
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในอุตสาหกรรม เซนเซอร์ ตรวจวัด
อุณหภูมิ เซนเซอร์วัดระยะ เซนเซอร์ตรวจจับกระแสและแรงดัน เซนเซอร์วัดแ
รง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรขับ การเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์ เซนเซอร์และ
การออกแบบวงจรเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
An example of microprocessor application in industrial;
temperature sensor; distance sensor; voltage and current sensor; force
sensor; DC motor and drive circuit; microprocessor interfacing; sensor
and microprocessor interfacing circuit design; software design and
development.

030523126

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
2(2-0-4)
(Linux Operating System and Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ เทคโนโลยีเครื่องเสมือน
การติดตั้งและปรับแต่งค่าเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ คาสั่งและการใช้งาน
เชลล์ การเขียนเชลล์สคริป การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
การติดตั้ง ตั้งค่า และการรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ระบบต่าง ๆ ใน
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
Linux operating system history and evolution; virtualization
technology; Linux installation and configuration; command line and
Linux shell; shell script programming; storage management; user account
administration; installation, configuration and security management on
Linux operating system.
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030523127

การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
2(2-0-4)
(Mobile and Cloud Computing)
วิชาบังคับก่อน : 030523118 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Prerequisite : 030523118 Object Oriented Programming
แนวคิด สถาปัตยกรรม ของ การพัฒนา โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ และ การบริหารจัดการระบบกลุ่ มเมฆ เครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ การประยุกต์ใช้งานระบบกลุ่มเมฆในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ให้ทางานร่วมกับระบบกลุ่มเมฆ
Concept and architecture of mobile application development;
cloud computing management; tools for mobile application
development; user interface design and mobile application
development; mobile application security; cloud computing types and
their usage; development of mobile applications working with cloud
computing.

030523128

การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
2(2-0-4)
(Database Design and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมาย องค์ประกอบ ความสาคัญของระบบฐานข้อมูล รูปแบบของ
ฐานข้อมูล การออกแบบการออกแบบและการใช้ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษา
ฐานข้อมูล การจัดระบบข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูล ปัญหาและการควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
Database definition and components; database types; database
design and operation; relational database; database manipulation
language; database normalization; entity-relational model; database
problems and database usage controls; distributed database systems.
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030523140

อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
วิชาบังคับก่อน : 030523106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
Prerequisite : 030523106 Electronics Technology
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง ไดโอด ทรานซิสเตอร์กาลัง มอสเฟตกาลัง ไอจีบีที
จีทีโอ เอสซีอาร์ ไดเอค ไตรแอค วิธีการกระตุ้นไทรีสเตอร์ การคอมมิวเตชัน การ
วิเคราะห์วงจรควบคุมกาลังงานไฟฟ้าที่โหลด วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง
และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์การทางานของวงจรคอนเวอร์ทเตอร์
Power electronic devices; diode; power transistor; power
MOSFET; IGBT; GTO; SCR; Diac; Triac; thyristor activation; commutation;
analysis of electrical load controllers; DC and AC motor speed control
circuits; analysis of converter circuits.

030523141

ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Introduction to Robotics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบอัตโนมัติต่างๆ ในปัจจุบัน ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
ไมโครโปรเซสเซอร์และไอซีแปรสภาพสัญญาณดิจิทั ล การใช้ตัวควบคุมในงานแบบ
ทันท่วงที เทคนิคและการควบคุมโดยหุ่นยนต์ หุ่นยนต์แบบฉลาด
Automation system; microprocessor; analog to digital ICs;
controller in real-time task; robot control techniques; intelligent robots.

030523142

ระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Control System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการสร้างและเปลี่ยนรูปสัญญาณ หลักการแซด
-ทราน ส์ ฟอร์ม
เทคนิคตัวแปร สภาวะ เสถียรภาพของระบบควบคุมดิจิ ทัล การออกแบบและการ
กระตุ้นด้วยสัญญาณดิจทิ ัล การวิเคราะห์ระบบควบคุ มในรูป ย่านเวลาและย่านความถี่
นิยามและการประยุกต์ใช้การควบคุมได้ และการสังเกตได้ของระบบ การออกแบบ
ระบบควบคุมดิจิ ทัลด้วยหลักการค่าสูงสุด การออกแบบ ระบบดิจิทัลเชิงเส้นให้ มีการ
ทางานดีที่สุด การควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์

46

มคอ.2

Analog to digital and digital to analog processes; Z-transform;
inverse Z-transform; signal sampling; discrete system analysis; discrete
system transfer function; discrete system state-space representation;
controllability and observability of system; control system design with root
locus; frequency response; pole placement; discrete loop control analytic.
030523143

เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Control Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การปรับแต่งสภาพสัญญาณและการต่อเชื่อ มสัญญาณสาหรับวงจรขยาย
สัญญาณเครื่องมือวัด วงจรปรับค่าความชันและตาแหน่งศูนย์ วงจรเปลี่ยนแรงดันให้
เป็นกระแส วงจรเปลี่ยนกระแสให้เป็นแรงดัน วงจรเปลี่ยนแรงดันให้เป็นความถี่ วงจร
เปลี่ยนความถี่ให้เป็นแรงดัน วงจรแยกสัญญาณ กราวน์ดิ้ง ตัวควบคุมแบบอนาล็อกใน
รูปแบบของตั วควบคุมแบบเปิดปิด ตัวควบคุมแบบพี แบบพีไอ และแบบพีไอดี วงจร
เชื่อมต่อกับตัวจ่ายกาลัง
Signal conditioning circuits and signal Interface for
instrumentation amplifier; zero and span circuits; voltage to current
circuits; current to voltage circuits; voltage to frequency; frequency to
voltage; isolation circuits and grounding; analog controller for ON-OFF
control; P-, PI- and PID-controller; power Interface.

030523144

เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
2(2-0-4)
(Process Control Technology)
วิชาบังคับก่อน : 030523143 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
Prerequisite : 030523143 Industrial Control Technology
ลักษณะของการควบคุมกระบวนการไหล ระดับ ความดัน และอุณหภูมิ ชนิด
ของวาล์ว เทคนิคการควบคุมแบบพีไอดีเพื่อการควบคุมกระบวนการป้อนกลับแบบหนึ่ง
ลูป แบบแคสเคสและแบบป้อนล่วงหน้า วิธีการปรับค่าพีไอดี การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมกระบวนการโดยการปรับแต่งค่าพีไอดี
Characteristics of process control; flow; level; pressure and
temperature; Industrial valve types; proportional-integral-derivative PID
control technique for single-loop feedback control; Cascade control; and
feedforward control; PID Tuning; efficiency enhancement via PID tuning.
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030523145

การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Measurement and Instrumentation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวัดค่าทางกลด้วยอุปกรณ์ทางกลและทางไฟฟ้า ระยะขจัด ความเครียด
ความเร็ว อุณหภูมิ ความดัน ระดับ อัตราการไหล และค่า ความเป็นกรดด่าง การใช้
อุปกรณ์ตรวจจับระยะใกล้ เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
Mechanical and electrical sensor; Displacement; stress; velocity;
temperature; pressure; level; flow rate; and pH; Proximity sensor;
Applications of transducer and sensor; Industrial measurement and
instrumentation practice

030523146

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Programmable Logic Control for Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การ
เชื่อมต่ออินพุตและเอาต์พุต คาสั่งพื้นฐานและคาสั่งพิเศษ แลดเดอร์ไดอะแกรม ภาษา
อินสตรักชั่นลิส การออกแบบและแก้ไขแลดเดอร์ไดอะแกรม การประยุกต์ใช้พีชคณิต
บูลลีนในการออกแบบแลดเดอร์ไดอะแกรม
Structure and component of PLC; input and output interface;
basic and special instructions; ladder diagram; instruction list language;
design and correct ladder diagram; application of Boolean algebra to
design ladder diagram.

030523147

การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Instrument Calibration)
วิชาบังคับก่อน : 030523145 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
Prerequisite : 030523145 Industrial Measurement and Instrumentation
มาตรวิทยาเบื้องต้น ความสามารถในการสอบกลับได้ การทวนสอบ การสอบ
เทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ พิกัดความเผื่อ การตีความและเข้าใจใบรับรอง ผลการสอบ
เทียบ ความไม่แน่นนอนของการวัด การสอบเทียบตาชั่งอิเล็กทรอนิกส์ การสอบเทียบ
เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท
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Introductory metrology; traceability; verification; digital
multimeter calibration; tolerance; interpretation and understanding
calibration certificate; measurement uncertainty; electronics balance
calibration; liquid in glass thermometer calibration.
030523148

การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
2(2-0-4)
(Process Monitoring Using SCADA System)
วิชาบังคับก่อน : 030523146 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
Prerequisite : 030523146 Programmable Logic Control for Industry
หลักการและองค์ประกอบของระบบสกาดา ส่วนประกอบของสถานีควบคุม
หลักและสถานีย่อย การเชื่อมต่อระหว่างสถานีควบคุมหลักกับสถานีย่อย ชนิดของ
ข่ายการเชื่อมต่อ ระบบการสื่ อสารที่ใช้ในระบบสกาดา ฟังก์ชันการทางานของระบบ
สกาดา ในรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลปัจจุบัน การบันทึกประวัติข้อมูล แนวโน้ม
กระบวนการ การปรับแต่งและควบคุมจุดการทางาน การปรับแต่งระบบสกาดาด้วย
โปรแกรมแบบกราฟฟิก
Principles and components of SCADA systems, central station
and substation components, central station and substation interface,
topology types, communication in SCADA systems, functionality in
SCADA systems in real-time data storage, history and trend; HMI design
in SCADA systems.

030523170

ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Wave Theory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สมการเมกซ์เวลส์ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากับ
ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นระนาบ คลื่นในตัวนา คลื่นในฉนวน ทฤษฎีสายส่ง
เทคนิค การปรับค่าอิมพีแดนซ์ของสายส่ง ความเร็วกลุ่มและเฟส การโพลาไรซ์เซชั่น
การสะท้อน การหักเหและการเลี้ยวเบนของคลื่น
Maxwell’s equations; comparing the relationship between circuit
theory and electromagnetic field theory; plane waves; wave in
conductor; wave in dielectric; transmission line theory; impedance
adjustment in transmission line techniques; group and phase velocity;
polarization; reflection; refraction and diffraction of waves.
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030523171

วงจรข่ายระบบสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communications Network)
วิชาบังคับก่อน : 030523104 การสื่อสารข้อมูล
Prerequisite : 030523104 Data Communications
ทฤษฎีวงจรทูพอร์ท การต่อวงจรทูพอร์ท อิมพีแดนซ์เงาและอิมพีแดนซ์วนซ้า วงจร
กรองความถี่ ระบบคอมพิวเตอร์ มัลติโปรเซสเซอร์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โปรโตคอลสาหรับการสื่อสาร สถาปัตยกรรม และการประยุกต์ใช้งานระบบสื่อสารในปัจจุบัน
Two-port network; interconnection of two-port network; image
impedance; iterative impedance; filter; computer system; multiprocessor;
computer network technology; communication protocols; architecture and
applications of communication system at present.

030523172

การสื่อสารระบบแสง
3(3-0-6)
(Optical Communications)
วิชาบังคับก่อน : 030523178 เทคโนโลยีการสื่อสาร
Prerequisite : 030523178 Communications Technology
ทฤษฎีและการออกแบบระบบที่ใช้อุปกรณ์ทางแสง แอลอีดี และเลเซอร์ ข้อ
เปรียบเทียบระหว่างแสงเลเซอร์และแสงธรรมดา ระบบการสื่อสารใยแสง อุปกรณ์
เชื่อมต่อด้วยแสง เทคนิคการมอดูเลชัน จานวนการส่ง โฟโต้ดีเทคเตอร์และ รีพีทเตอร์
การออกแบบระบบลักษณะการใช้งานจริงของสื่อสารใยแสง
Theory and design of the system that uses optical equipment; LED and laser;
comparison between the laser light and normal light; optical communication system;
light Interface equipment; modulation technique; amount of transmission data;
photo-detector and repeater; system design; practical use of optical communication.

030523173

การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite Communications)
วิชาบังคับก่อน : 030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ
Prerequisite : 030523174 Microwave Communications
หลักการสื่อสารดาวเทียม ชนิดของดาวเทียมสื่อสาร ระบบการส่งและวงโคจร
คลื่นวิทยุที่ใช้ในระบบดาวเทียมและเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณ
และการเข้าถึง
ช่องสัญญาณ การคานวณหาระดับของสัญญาณที่รับได้ของระบบ ระบบสายอากาศที่
ใช้ในดาวเทียม สถานีภาคพื้นดิน ระบบติดตามดา
วเทียมของจานสายอากาศ
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
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Principle of satellite communication; types of communication
satellite; transmission system and orbits; radio wave using satellite
communication and signal modulation techniques and channel access;
received signal level calculation by satellite antennas; ground stations;
global position tracking systems and satellite receivers.
030523174

การสื่อสารไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Communications)
วิชาบังคับก่อน : 030523178 เทคโนโลยีการสื่อสาร
Prerequisite : 030523178 Communications Technology
วงจรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบไมโครเวฟ การมอดูเลชัน และ ดีมอ
ดูเลชันในระบบไมโครเวฟ การแพร่คลื่น และการลดลงของคุณภาพการส่งสัญญาณ
การแก้การจางหายของสัญญาณ การออกแบบข่ายระบบไมโครเวฟ ระดับสัญญาณ
และเสียงรบกวน สายอากาศไมโครเวฟ
Circuits and devices in microwave system; modulation and
demodulation in microwave system; wave propagation and decrease in
quality of transmit signal; solution for the fading signal; microwave
network design; signal and noise level; microwave antennas.

030523176

วิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณ
3(3-0-6)
(Sound and Signals Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
อุปกรณ์การกระจายเสียงและสัญญาณ คุณสมบัติของสายอากาศรับและส่งที่
ใช้ในเชิงพาณิชย์ การแพร่กระจายสัญญาณเสียง การออกแบบและการจัดระบบเสียงใน
ห้องประชุม ในสถานที่สาธารณะและสถานที่อื่นๆ การคานวณหากาลังส่งของสัญญาณ
การสูญเสีย การแมทชิ่งระหว่างอุปกรณ์ และเทคนิค ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ
Equipment for sound and signal broadcasting; properties of
commercial transmit and receive antennas; sound broadcasting; sound
design and system in auditorium, public places and other places;
calculation of sending signal power; loss; equipment matching and
techniques to solve problems in the system.

51

มคอ.2

030523177

การออกแบบสายอากาศ
2(2-0-4)
(Antenna Design)
วิชาบังคับก่อน : 030523170 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Prerequisite : 030523170 Electromagnetic Wave Theory
การวิเคราะห์โครงสร้างของสายอากาศ การสังเคราะห์แพทเทอร์นสายอากาศ
การออกแบบสายอากาศแบนด์วิดท์กว้าง สายอากาศแบบอะเพอร์เจอร์ พื้นที่ของ
การรับคลื่น สายอากาศแบบฮอร์นสายอากาศแบบสะท้อนคลื่น สายอากาศแบบเลนส์
Analysis of antenna structure; synthesis of antenna patterns;
ultra-wideband antenna design; aperture antenna; signal coverage area;
horn antennas and reflector antennas and lens antennas.

030523178

เทคโนโลยีการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Communications Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎีการมอดูเลชันและการดีมอดูเลชัน แอมปลิจูดมอดูเลชัน ฟรีเควนซี่มอ
ดูเลชัน การถอดสัญญาณ ฟรีเควนซี่ชิฟท์คีย์อิ้ง เฟสซิฟท์คีย์อิ้ง
การสื่อสารระบบ
อนาลอกและดิจิ ทัล และการทดลองวงจรที่ใช้ในการสื่อสาร สมการของสายส่ง
คุณสมบัติของสายส่งที่ความถี่ต่าและความถี่สูง ผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสายส่ง การสะท้อน
คลื่น SWR และคุณสมบัติของสายส่งที่ไม่มีการลดทอน
Modulation and demodulation techniques; amplitude
modulation; frequency modulation; demodulation; frequency shift
keying; phase shift keying; analog and digital communications;
transmission line equation characteristics of the low-frequency and highfrequency transmission line; effects in a transmission line; standing wave
ratio and characteristic of transmission line without attenuation.

030523179

ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
2(2-0-4)
(Digital Communications System)
วิชาบังคับก่อน : 030523178 เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือ เรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523178 Communications Technology or concurrent
รูปแบบการสื่อสารแบบสัญญาณดิจิทัล การมอดูเลตและดีมอดูเลตใน
รูปแบบสัญญาณดิจิทัล วิธีการเข้ารหัส และการควบคุมการเข้ารหัส
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Digital communication technique; modulation and demodulation
for digital signal; channel coding and error control coding.
030523180

เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
2(2-0-4)
(Television and Video Control System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการทางานของอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณวีดิทัศน์ในห้องควบคุม ตัว
ควบคุมกล้อง สวิทซ์ชิ่ง เครื่องตรวจสอบสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง ตัวควบคุม
สัญญาณเสียงและมิกซ์เสียง อุปกรณ์แทรกตัวอักษรและภาพเอ็ฟเฟ็คพิเศษ ตัวบันทึก
สัญญาณโทรทัศน์
Principles of video signal control equipment in control rooms,
camera controllers, switching, video and audio signal sensors, audio
signal controllers and audio mixing, insert letters and special visual
effects, video signal recorders.

030523181

เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
2(2-0-4)
(Modern Communications Technology)
วิชาบังคับก่อน : 030523179 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
Prerequisite : 030523179 Digital Communications System
หลักการ เทคนิค และวิธีการของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ที่ใช้อยู่ตาม
สภาพการณ์ในปัจจุบัน ทั้งในระบบอนาลอกและดิจิ ทัล การประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในระบบสื่อสาร เครื่องวิเคราะห์คลื่นสัญญาณ เครื่องแสดงผลสัญญาณไฟฟ้า
ด้วยภาพ เครื่องนับความถี่ เครื่องมือวัดปริมาณความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
เครื่องมือวัดและทดสอบสัญญาณวิทยุ
Principles, techniques, and methods of modern communication
technology presently used in analog and digital systems, applications of
tools and equipment in the communication systems, spectrum
analyzers, oscilloscope; frequency counters, field strength meters, radio
test sets.
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030523182

การออกแบบระบบฝังตัว
2(2-0-4)
(Embedded System Design)
วิชาบังคับก่อน : 030523302 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
Prerequisite : 030523107 Microcontroller System
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และการป ระยุกต์ใช้งาน สถาปัตยกรรมของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์และองค์ประกอบภายใน การเขียนโปรแกรมสาหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาระดับสูง การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การใช้งาน
อินเตอร์รัปต์ การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ การเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และแอคทู
เอเตอร์
Embedded system technology and application; microcontroller
architecture and internal structure; programming microcontroller in
higher language; external device interface; interrupt; bus communication;
sensor and actuator interface.

030523183

เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Selected Topics in Communications Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หัวข้อที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นหัวข้อที่อยู่ในความ
สนใจของภาคอุตสาหกรรมในช่วงเวลานั้น
The topic studied is about communication technology which is
the topic that is of interest to industrial people in that period.

030523200

โครงงานพิเศษ 1
1(0-2-1)
(Special Project I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
นักศึกษาจะต้องค้นคว้าข้อมูลและทฤษฎีทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
ในสาขาวิชาเฉพาะ ของสาขา เพื่อนามา ออกแบบ วางแผน สร้างโครงงาน ซึง่ นักศึกษา
ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงงานและผ่านการสอบปากเปล่า
Students are required to research information and engineering
theory specific to their study field so as to design and create their work
projects. Students are required to report their work project progression
and pass an oral examination.
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030523201

โครงงานพิเศษ 2
3(0-6-3)
(Special Project II)
วิชาบังคับก่อน : 030523200 โครงงานพิเศษ 1
Prerequisite : 030523200 Special Project I
โครงงานที่กาหนดให้ที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิชาเฉพาะ ซึ่งเป็นโครงงานที่
สามารถนาไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้ โดยนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ออ กแบบสร้างและ
ทดสอบ ระบบ อีกทั้งประเมินประสิทธิภาพของโครงงาน โดย นั กศึกษาจะต้องส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์และผ่านการสอบปากเปล่า
A required work project in the students’ study field which is
applicable to industries. Students are required to design and test
systems as well as evaluate the project’s effectiveness and hand in a
complete report and pass an oral examination.

030523205

ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
(Computer Programming Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523105 Computer Programming or concurrent
ปฏิบัติ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ สอดคล้อง กับวิชา 030523105 การ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer programming laboratory experiments on topics
covered 030523105 computer programming.

030523206

ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
1(0-2-1)
(Electronics Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523106 Electronics Technology or concurrent
ปฏิบัติการ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้อง กับวิชา 030523106
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
Electronics technology laboratory experiments on topics covered
030523106 electronics technology.
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030523207

ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
1(0-2-1)
(Microcontroller System Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523205 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 030523205 Computer Programming Laboratory
ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ สอดคล้อง กับวิชา 03052310 7
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller system laboratory experiments on topics
covered 030523107 Microcontroller system.

030523217

ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์
1(0-2-1)
(Artificial Intelligence Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523107 Microcontroller System or concurrent
ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ สอดคล้อง กับวิชา 03052310 7
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
Artificial intelligence laboratory experiments on topics covered
030523107 artificial intelligence.

030523218

ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ
1(0-2-1)
(Object Oriented Programming Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523118 การโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523118 Object Oriented Programming or concurrent
ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุทีส่ อดคล้องกับวิชา 030523118การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object oriented programming laboratory experiments on topics
covered 030523118 object oriented programming.

030523219

ปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
(Computer Control of Machine and Process Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523119 การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการ
ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523119 Computer Control of Machine and Process
or concurrent
ปฏิบัติ การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเต อร์ ที่สอดคล้อง
กับวิชา 030523119 การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
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Computer control of machine and process laboratory
experiments on topics covered 030523119 computer control of machine
and process.
030523220

ปฏิบัติการโปรแกรมเครือข่าย
1(0-2-1)
(Network Programming Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523120 การโปรแกรมเครือข่าย หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523120 Network Programming or concurrent
ปฏิบัติการโปรแกรมเครือข่ายทีส่ อดคล้องกับวิชา 030523120 การโปรแกรม
เครือข่าย
Network programming laboratory experiments on topics covered
030523120 network programming.

030523221

ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล
1(0-2-1)
(Digital Circuit Design Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523121 การออกแบบวงจรดิจิทัล หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523121 Digital Circuit Design or concurrent
ปฏิบัติ การออกแบบวงจรดิจิ ทัลที่ สอดคล้อง กับวิชา 030523121 การ
ออกแบบวงจรดิจิทัล
Digital circuit design laboratory experiments on topics covered
030523121 digital circuit design.

030523222

ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
1(0-2-1)
(Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523122 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523122 Data Structure and Algorithm Analysis
or concurrent
ปฏิบัติการ โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม ที่สอดคล้อง กับวิชา
030523122 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
Data structure and algorithm analysis laboratory experiments on
topics covered 030523122 data structure and algorithm analysis.
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030523224

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
1(0-2-1)
(Web Application Development Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523124 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523124 Web Application Development or concurrent
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ สอดคล้องกับวิชา 030523124
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Web application development laboratory experiments on topics
covered 030523124 web application development.

030523225

ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Microprocessors Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523125 ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523125 Industrial Microprocessors or concurrent
ปฏิบัติการ ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม ที่ สอดคล้อง กับวิชา
030523125 ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
Industrial microprocessors laboratory experiments on topics
covered 030523125 industrial microprocessors.

030523226

ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
1(0-2-1)
(Linux Operating System and Administration Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523126 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523126 Linux Operating System and Administration
or concurrent
ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับวิชา
030523126 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
Linux operating system and administration laboratory
experiments on topics covered 030523126 linux operating system and
administration.
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030523227

ปฏิบัติการประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
1(0-2-1)
(Mobile and Cloud Computing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523127 การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523127 Mobile and Cloud Computing or concurrent
ปฏิบัติการประมวลผลบนอุปกรณ์เ คลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆที่ สอดคล้องกับ
วิชา 030523127 การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
Mobile and cloud computing laboratory experiments on topics
covered 030523127 mobile and cloud computing.

030523228

ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
1(0-2-1)
(Database Design and Applications Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523128 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523128 Database Design and Applications or concurrent
ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูลที่ สอดคล้อง กับ
วิชา 030523128 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
Database design and applications laboratory experiments on
topics covered 030523128 database design and applications.

030523243

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Control Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523143เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523143 Industrial Control Technology or concurrent
ปฏิบัติการ เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม ที่สอดคล้อง กับวิชา
030523143 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
laboratory experiments on topics covered

030523244

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
1(0-2-1)
(Process Control Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523144 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523144 Process Control Technology or concurrent
ปฏิบัติการ เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
ที่ สอดคล้อง กับวิชา
030523144 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
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Process control technology laboratory experiments on topics
covered 030523144 process control technology.
030523245

ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523145 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523145 Industrial Measurement and Instrumentation
or concurrent
ปฏิบัติ การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับวิชา 030523145
การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
Industrial measurement and instrumentation laboratory
experiments on topics covered 030523145 industrial measurement and
instrumentation.

030523246

ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Programmable Logic Control for Industry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523146 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523146 Programmable Logic Control for Industry
ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม ที่สอดคล้อง
กับวิชา 030523146 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
Programmable logic control for industry laboratory experiments
on topics covered 030523146 programmable logic control for industry.

030523247

ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Instrument Calibration Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523147 การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523147 Industrial Instrument Calibration or concurrent
ปฏิบัติ การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ที่ สอดคล้อง กับวิชา
030523147 การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
Industrial instrument calibration laboratory experiments on
topics covered 030523147 industrial instrument calibration.
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030523248

ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
1(0-2-1)
(Process Monitoring Using SCADA System Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523148 การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523148 Process Monitoring Using SCADA System or concurrent
ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดาที่ สอดคล้อง กับวิชา
030523148 การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
Process monitoring using SCADA system laboratory experiments
on topics covered 030523148 process monitoring using SCADA system.

030523277

ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ
1(0-2-1)
(Antenna Design Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523177 การออกแบบสายอากาศหรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523177 Antenna Design or concurrent
ปฏิบัติ การออกแบบสายอากาศ ที่สอดคล้อง กับวิชา 03052317 7 การ
ออกแบบสายอากาศ
Antenna design laboratory experiments on topics covered
030523177 antenna design.

030523278

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร
1(0-2-1)
(Communications Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523178 เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523178 Communications Technology or concurrent
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่สอดคล้องกับวิชา 030523178 เทคโนโลยี
การสื่อสาร
Communications technology laboratory experiments on topics
covered 030523178 communications technology.

030523279

ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
1(0-2-1)
(Digital Communications System Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523179 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523179 Digital Communications System or concurrent
ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลที่ สอดคล้อง กับวิชา 030523179
ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
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Digital communications system laboratory experiments on topics
covered 030523179 digital communications system.
030523280

ปฏิบัติการเครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
1(0-2-1)
(Television and Video Control System Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523180 เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523180 Television and Video control System
or concurrent
ปฏิบัติการ เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ ที่ สอดคล้อง กับวิชา
030523180 เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
Television and video control system laboratory experiments on
topics covered 030523180 television and video control system.

030523281

ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
1(0-2-1)
(Modern Communications Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523181 เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523181 Modern Communications Technology
or concurrent
ปฏิบัติการ เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ที่สอดคล้อง กับวิชา 030523181
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
Modern communications technology laboratory experiments on
topics covered 030523181 modern communications technology.

030523282

ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว
1(0-2-1)
(Embedded System Design Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523182 การออกแบบระบบฝังตัว หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523182 Embedded System Design or concurrent
ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว ที่สอดคล้อง กับวิชา 030523 182 การ
ออกแบบระบบฝังตัว
Embedded system design laboratory experiments on topics
covered 030523182 embedded system design.
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030523283

ปฏิบัติการเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
1(0-2-1)
(Selected Topics in Communications Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030523183 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030523183 Selected Topics in Communications
Technology or concurrent
ปฏิบัติการ เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ สอดคล้อง กับวิชา
030523183 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
Selected topics in communications technology laboratory
experiments on topics covered 030523183 selected topics in
communications technology.

030523400

ประสบการณ์วิชาชีพ
3(0-270-0)
(Professional Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การฝึกงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในบริษัท หรือหน่วยงาน
ภาคอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของภาควิชา นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจริง โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า270 ชั่วโมง
การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกากับดูแล และให้คะแนนร่วมกันระหว่างผู้สอนของภาควิชาต้น
สังกัด และผู้ประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานเสนอต่อภาควิชาต้นสังกัดเพื่อใช้ประกอบการวัดผล การประเมินผลเป็
S หรื
นอU
Joint training between the university and private companies or
industrial sectors with the approval of the department, students must work in
industrial factories at least 270 hours in total. Training and grading evaluation
done by department’s instructors and companies. After finishing the training;
students must submit training report to the department for the evaluation.

030713103

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจัดการการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความเชื่อถือได้
ทางวิศวกรรมสาหรับกระบวนการผลิต
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Quality control management, quality control techniques;
engineering reliability for manufacturing.
030713104

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิธีการเปรียบเทียบโครงการ ค่าเสื่อมราคา การประเมินค่าการทดแทน
ทรัพย์สิน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประเมินผลกระทบทางภาษี
Methods of comparison; depreciation, evaluation of replacement,
risk and uncertainty, estimating income tax consequences.

030713105

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การศึกษาหลัก การป้องกันการสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์และการ
ควบคุมภัยและอันตรายจากสถานที่ทางาน ส่วนประกอบของมนุษย์ เทคนิคระบบความ
ปลอดภัย หลักการบริหารความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
Study of loss prevention principles; design, analysis, and control
of workplace hazards, human element; system safety techniques;
principles of safety management; and safety Laws.

030713106

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบการผลิตขั้นแนะนา เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการวัสดุคงคลัง การ
วางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและกาไรสาหรับการตัดสินใจ การกาหนดงาน
การผลิต การควบคุมการผลิต
Introduction to production systems; forecasting techniques;
inventory management; production planning; cost and profitability
analysis for decision making; production scheduling; production control.
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030923102

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Sciences in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ; วิทยาศาสตร์กับอาหารและ
โภชนาการ วิทยาศาสตร์กับสุขภาพมนุษย์ วิทยาศาสตร์ กับเครื่องสาอางและความงาม
วิทยาศาสตร์ กับ เครื่องนุ่งห่ม ,วิทยาศาสตร์กับที่อยู่อาศัย วิทยาศาสตร์ กับการเกษตร
วิทยาศาสตร์กับพลังงาน
The methodology of scientific knowledge ; Science with
food and nutrition, Science with human health, Science with
cosmetic and beauty, Science with clothes, Science with residence,
Science with agriculture, Science with energy.

030923103

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
(Sciences and Technology for Quality of Life and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สภาวะ ของโลก ปรากฏการณ์เรือน
กระจก เอลนิโญ ลานีญา สึนามิ มลภาวะทางน้า มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทาง
เสียง เคมีในชีวิตประจาวัน พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาประเทศภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบของความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อคุณภาพของชีวิต
Skills and procedure of sciences, state of the world,
greenhouse effect, El Niño, La Niña, Tsunami, water Pollution, air
Pollution, noise Pollution, chemicals in everyday life, energy in everyday
life, science and technology for country development under the
sufficiency economy philosophy, impact of advancement in sciences
and technology on quality of life.

65

มคอ.2

030933152

การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน
3(3-0-6)
(Communicative English and Report Writing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ชนิดของคา รูปแบบประโยค ชนิดของประโยค กรรมวาจก การอ่าน
เชิงเทคนิค การอ่านหนังสือพิมพ์ ฝึกทาข้อสอบ TOEIC ในทักษะการอ่าน จดหมาย
สมัครงาน บันทึกประวัติส่วนตัว โฆษณาหางาน การสัมภาษณ์งาน การเขียนบัน ทึก
ทางโทรศัพท์และบันทึกข้อความในสานักงาน
Parts of speech, sentence patterns, sentence types, passive
voice, technical reading, newspaper reading, TOEIC reading practice, jobapplication letters, resumes, job advertisements, job interviews,
telephone messages, and memorandums.

030933155

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(English Conversation for Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การออกเสียง
และระดับของการใช้ภาษา การทักทาย การแนะนาตนเอง การบรรยายลักษณะของ
คนและสิ่งของ การขอความช่วยเหลือ การแสดงความคิดเห็น การสอบถามข้อมูล
ภาษาที่ใช้ในการเริ่มสนทนา ดาเนินเนื้อหาและยุติการสนทนา
Listening and speaking skills for everyday life, pronunciation and
different language usage levels, greetings, self-introduction, people and object
description, asking for help, giving opinions, asking for information, language
used in starting, continuing, and ending conversations.

030953101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคประเทศไทย 4.0 การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ การพัฒนาและตอบสนองต่อการบารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันขององค์การธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และกรณีศึกษา
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Human resource management for Thailand 4.0, strategic human
resource planning, human resource development and maintenance
responsive to current situation of business organization, laws related to
human resource management and case study.

030953103

การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พลวัตการประกอบธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ องค์การของผู้ประกอ บ
ธุรกิจและการบริหารจัดการ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจเพื่อความสาเร็จภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบัน
Entrepreneurial
dynamics,
entrepreneurship
models,
entrepreneurial organization and management, business management
strategies for accomplishment under current circumstances.

030953104

เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เศรษฐศาสตร์และตลาดเศรษฐกิจ การผลิต การดาเนินการทางธุรกิจ
ผลกระทบของการบริโภคและภาวะการเงินที่มีต่อระบ บเศรษฐกิจ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การออมและการลงทุนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน
Economics and economics markets, production, business
operations, consumption and financial impacts on economy, economic
growth, saving and investment under sufficiency economy philosophy in
compliance with present circumstances.
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030953106

ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking for Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เทคนิค
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมทางสังคม ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ทั่วไป
และจรรยาบรรณในการใช้ข้อมูล การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้าง
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
Creative thinking, development of different types of creative thinking,
techniques on creative thinking development for social innovation, resources
for general education and ethics on data using, application of creative
thinking for innovation responsive to current situation.

030953107

บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
3(3-0-6)
(Personality for Association)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสาคัญของบุคลิกภาพเพื่อการสมาคม การสารวจบุคลิกภาพและปรับปรุง
บุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี หลักการพู
ดในโอกาสต่าง ๆ เทคนิคการแต่งกายให้
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ มารยาทสาหรับงานเลี้ยงแบบต่าง ๆ และมารยาทในการเข้าสมาคม
Importance of personality for socialization, personality
investigation, improvement and enhancement; principles of proper
personality, principles of speech in different occasions, tips and
techniques for dressing, social manners for parties and socialization.

030943111

สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้น ตรง การประยุกต์ของ
สมการเชิงอนุพันธ์ สามัฐ อันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้น ตรงทั่วไปอันดับ n การแปลงลา
ปลาซ การแปลงลาปลาซผกผัน การแปลงลาปลาซฟังก์ชันคาบ การแปลงลาปลาซ
ฟังก์ชันขั้นบันไดหนึ่ง หน่วย ทฤษฎีผลการประสาน การแก้ปัญหาทาง กลและปัญหา
วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีการแปลงลาปลาซ
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Ordinary differential equations of first order, linear equations,
applications of ordinary differential equations of first order, general
linear equation order n , laplace transform, inverse laplace transform,
periodic function laplace transform, unit step function laplace transform,
convolution theorem, solving of mechanics problem and electrical
circuits problem by laplace transform method.
030943112

เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
Prerequisite : 030943111 Differential Equations
ประเภทของเม ทริกซ์ ปฏิบัติการ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ สมบัติของดีเทอร์
มิแนนท์ การ แก้ ระบบสมการเชิงเส้น ตรง ค่าไอเกนและไอเกนเวกเตอร์ เวกเตอร์
พื้นฐาน ระนาบและเส้นตรงในปริภูมิ สาม มิติ อนุพันธ์ของเวกเตอร์ อินทิกรัลเชิง
เส้นตรง อินทิกรัลเชิงพื้นผิว ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทไดเวอร์เจน ทฤษฎีบทของส
โตกส์
Type of matrices, matrices operations, determinant, properties of
determinant, solving linear equation system, eigenvalues and
eigenvector, basic vector, plane and straight line in three dimension,
derivatives of vector, linearly Integral, surface Integral, green’s theorem,
divergent theorem, stokes’ theorem.

3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

1.

3.

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

สถาบัน/ประเทศ

นายสืบศักดิ์

นายสมเด็จ

พันธุ์ไพโรจน์

น้อยสวย

นายวิทวัส สิฏฐกุล**
หมายเหตุ **

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Ph.D. (Electrical and University of Bristol, UK
Electronic Engineering)
M.Sc. (Electrical and University of Northumbria,
Electronic Engineering)
UK
วศ . บ . ( วิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
โทรคมนาคม)
ประเทศไทย

2535

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

6

6

รายละเอียดตามเอกสารหน้า 77

9

9

ผู้ช่วย
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 77
ศาสตราจารย์

9

9

รอง
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 77
ศาสตราจารย์

2523
2537

อาจารย์

2526
2552
2546
2543

มคอ.2

ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ(หนังสือ
รับรองการใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์)
อยู่ในภาคผนวก 7

ค.อ.ม (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา)
ค.อ.บ (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

ปี พ.ศ.

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
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2.

ชื่อ-นามสกุล

สาเร็จการศึกษาจาก

ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

4.

นายชาญชัย

5.

นายดารงเกียรติ

กุศลจิตกรณ์

แซ่ลิ้ม

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2525

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2544

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2558

อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม)
นายชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล

หมายเหตุ **
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ(หนังสือ
รับรองการใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์)
อยู่ในภาคผนวก 7

ปร.ด. (บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วย
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 77
ศาสตราจารย์

อาจารย์

รายละเอียดตามเอกสารหน้า 77

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

3

3

12

9

6

6

2540

รอง
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 77
ศาสตราจารย์
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6.

สาเร็จการศึกษาจาก

2544
2541

มคอ.2

ลาดับ
ที่

7.

ชื่อ-นามสกุล

นายศิริวัฒน์ หงษ์ทอง

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

ค.อ.ม (ไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

8.

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2533

นายมนตรี เข็มราช

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)

หมายเหตุ **
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ(หนังสือ
รับรองการใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์)
อยู่ในภาคผนวก 7

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายสมภพ ทองปลิว

ค.ด. (เทคโนโลยีการศึกษาและ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
สื่อสาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
อส.บ. ( เทคโนโลยีออกแบบ
พระนครเหนือ
เครื่องกล)

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

รอง
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 78
ศาสตราจารย์

6

6

ผู้ช่วย
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 78
ศาสตราจารย์

3

3

3

3

2523
2535

2524
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9.

สาเร็จการศึกษาจาก

2556
2552
2548
2542

อาจารย์

รายละเอียดตามเอกสารหน้า 78

มคอ.2

3.2.3 อาจารย์ผู้ร่วมสอน
ลาดับ
ที่

1.

2.

ชื่อ-นามสกุล

นายโอภาส

นายณัฐพล

ศิริครรชิตถาวร

ประยงค์พันธุ์

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

สาเร็จการศึกษาจาก
ปี พ.ศ.

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2536

Ph.D. (Telecommunication)

University Joseph Fourier,
France
ENSEEIHT, France

2552

ENST-Bretagne, France

2546

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2543

M.Sc. (Signal, Image, Acoustique
et optimization)
M.Eng. (Signal and
Communication)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

2547

ผลงานทางวิชาการ

รอง
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 78
ศาสตราจารย์

อาจารย์

รายละเอียดตามเอกสารหน้า 78

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ทีม่ ีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

6

6

6

6
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สถาบัน/ประเทศ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

มคอ.2

ลาดับ
ที่

3.

4.

นายชูพันธุ์

รัตนโภคา

นายประเสริฐศักดิ์
เตียวงศ์สมบัติ

นายสุพจน์

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

Ph.D. (Computer Science)
M.Sc. (Advanced Studied
in Computer Science)
วศ.บ.
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Ph.D. (HCI & Robotics)

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

Strasbourg University,
France
Strasbourg University,
France
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ทีม่ ีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

รอง
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 78
ศาสตราจารย์

3

3

ผู้ช่วย
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 79
ศาสตราจารย์

-

6

ผู้ช่วย
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 79
ศาสตราจารย์

9

9

2547
2543
2555
2548
2544
2551

2541
2537

มคอ.2

University of Science and
Technology, Korea
M.Sc. (Mechatronics
University of Siegen,
Engineering)
Germany
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ควบคุม)
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จันทร์วิพัฒน์ Ph.D. (Computer Science)
Institut National
Polytechnique de Grenoble,
France
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

73

5.

ชื่อ-นามสกุล

สาเร็จการศึกษาจาก

ลาดับ
ที่

6.

7.

9.

ปี พ.ศ.

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
M.Sc.
(Communication Ulm Universitaet, Germany
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
M.Sc. (Communication
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
Engineering)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อส.บ. (เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,

2553

อาจารย์

อาจารย์

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)

2557

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

สถาบัน/ประเทศ

นางทิพย์รัตน์

จันทร์สิงห์

นางสาวอินทวดี
จันทร์ทักษิโณภาส

นายสมชาย สาลีขาว

นางสาวพินันทา ฉัตรวัฒนา

วศ.ม.
(วิศวกรรมการวัดคุม)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ทีม่ ีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

รายละเอียดตามเอกสารหน้า 79

-

6

รายละเอียดตามเอกสารหน้า 79

-

6

ผู้ช่วย
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 79
ศาสตราจารย์

9

9

-

6

2548
2553
2549
2550
2544

อาจารย์

รายละเอียดตามเอกสารหน้า 79

2552
2549

มคอ.2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)

74

8.

ชื่อ-นามสกุล

สาเร็จการศึกษาจาก

ลาดับ
ที่

10.

11.

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

สถาบัน/ประเทศ

นางรัตนากร

ผดุงถิ่น

นางสาวนพพร สุทธิวงศ์

นายอนุสรณ์

จึงตระการ

2556

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ทีม่ ีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

6

6

รายละเอียดตามเอกสารหน้า 80

9

9

ผู้ช่วย
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 80
ศาสตราจารย์

-

6

รอง
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 79
ศาสตราจารย์

2548
2540
2536
2553

อาจารย์

2547
2542
2557
2548
2545

มคอ.2

Ph.D. (Power Electrical
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
Engineering)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
M.Sc. (Power Electrical
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
Engineering)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
MBA (Banking and
University of Technology,
Finance)
Australia
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Dr. rer. Nat
University of Bremen,
(Physics/Electrical
Germany
Engineering)
M.Sc. (Sensor Systems
Karlsruhe University of
Technology)
Applied Sciences, Germany
อส.บ. (เครื่องมือวัดและระบบควบคุ
) ม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Ph.D. (Electrical and
Imperial College London ,UK
Electronic Engineering)
M.Sc. (Communication
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
Engineering)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปี พ.ศ.

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

75

12.

ชื่อ-นามสกุล

สาเร็จการศึกษาจาก

ลาดับ
ที่

13.

ชื่อ-นามสกุล
นายพูนศักดิ์

เอื้อดุลเดชา

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

ค.อ.ม. (บริหารอาชีวศึกษา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

14.

นายพิสิทธิ

วิสุทธิเมธีกร

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม)

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2533

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2556

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ทีม่ ีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

รายละเอียดตามเอกสารหน้า 80

6

6

ผู้ช่วย
รายละเอียดตามเอกสารหน้า 80
ศาสตราจารย์

-

6

รอง
ศาสตราจารย์

2523

2541

76

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สาเร็จการศึกษาจาก

2536

มคอ.2
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3.3 ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย.
3.3.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร.
1. รองศาสตราจารย์สืบศักดิ์ พันธุ์ไพโรจน์
โอภาส ศริรครรชิตถาวร ,อุดม จีนประดับ ,สืบศักดิ์ พันธ์ไพโรจน์ , สมเด็จ น้อยสวย , “EduCake
กล่องสมองกลฝังตัว 32 บิต สาหรั บการทดลองเรียนรู้ระบบควบคุม”, ศูนย์ผลิตตาราเรียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2559, ISBN 978-616-423-170-2
2. นายสมเด็จ น้อยสวย
โอภาส ศริรครรชิตถาวร ,อุดม จีนประดับ ,สืบศักดิ์ พันธ์ไพโรจน์ , สมเด็จ น้อยสวย , “EduCake
กล่องสมองกลฝังตัว 32 บิต สาหรับการทดลองเรียนรู้ระบบควบคุม ”, ศูนย์ผลิตตาราเรียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559, ISBN 978-616-423-170-2
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส สิฏฐกุล
Vitawat Sittakul, Sirivat Hongthong, “Broadband Data Transmission over Radio over
Fiber”, The 31st International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and
Communications” (ITC-CSCC 2016), July 10-13, 2016. Okinawa, Japan
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย กุศลจิตกรณ์
ชาญชัย กุศลจิตกรณ์ ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล เอกลักษณ์ กุญชรจั นทร์ และ เฉลิมชาติ มานพ , "การ
พัฒนา MATLAB GUI สาหรับการวินิจฉัยฟอลต์มอเตอร์เหนี่ยวนา ", วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, vol.27(2), April-June 2017.
5. นายดารงเกียรติ แซ่ลิ้ม
Adisorn Martpanna, Damrongkiat Lim and Supot Chunwiphat, "A Hierarchical
Information Fusion Model for Human Activity Recognition", the 1st International Conference
on Engineering Science and Innovative Technolgy (ESIT2014), 2014.
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
ชาญชัย กุศลจิตกรณ์ ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล เอกลักษณ์ กุญชรจันทร์ และ เฉลิมชาติ มานพ , "การ
พัฒนา MATLAB GUI สาหรับการวินิจฉัยฟอลต์มอเตอร์เหนี่ยวนา", วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, vol.27(2), April-June 2017.
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7. รองศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง
Vitawat Sittakul, Sirivat Hongthong, "Broadband Data Transmission over Radio over
Fiber", The 31st International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and
Communications" (ITC-CSCC 2016), July 10-13, 2016, Okinawa, Japan
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
มนตรี เข็มราช , “ระบบควบคุม (Control Systems)”, ศูนย์ผลิตตาราเรียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556, ISBN 978-616-368-004-4
9. นายสมภพ ทองปลิว
การพัฒนาและสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีเลิร์นนิ่ง วิชาคณิตศาสตร์
1 (วิชา 394171 ) สาหรับ
นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
3.3.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน.
1. รองศาสตราจารย์โอภาส ศิริครรชิตถาวร
Vitawat Sittakul, Opas Sirikunchittavorn, and Patchara Kamonlert, "Design of
Compact Multiband L-shaped Slot Antenna using Complementary Split Ring Resonator for
WLAN Applications", The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative
Technology (ESIT2016), Phuket, Thailand, April 21 - 23 2016.
2. ดร.ณัฐพล ประยงค์พันธุ์
N. Prayongpun, Effect of the rotatable antennas on spatial correlation and channel
capacity for a 2x2 MIMO system, the 2nd International Conference on Engineering Science and
Innovative Technology, 2016
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา
Choopan Rattanapoka and Prasertsak Tiawongsombat, "Large-Scale Web Traffic Log
Analyzer using Cloudera Impala on Hadoop Distributed File System", The Journal of Industrial
Technology, vol. 13(1), January-April 2017
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ
Choopan Rattanapoka and Prasertsak Tiawongsombat, "Large-Scale Web Traffic Log
Analyzer using Cloudera Impala on Hadoop Distributed File System", The Journal of Industrial
Technology, vol. 13(1), January-April 2017.
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์
Adisorn Martpanna, Damrongkiat Lim and Supot Chunwiphat, "A Hierarchical
Information Fusion Model for Human Activity Recognition", the 1st International Conference
on Engineering Science and Innovative Technolgy (ESIT2014), 2014.
6. ดร.ทิพย์รัตน์ จันทร์สิงห์
"Design of a Nesting-Type Switched-Capacitor AC/DC Converter Using Voltage
Equalizers", International Journal of Innovative Computing, Information and Control (IJICIC)
(Accepted)
7. อาจารย์อินทวดี จันทร์ทักษิโณภาส
Inthawadee Chantaksinopas, Lee Wilaiporn, Prayote Akara and Oothongsap
Phoemphum, Delay-sensitive applications in VANET and seamless connectivity, International
Journal of Computer Science & Network Security, vol. 12(10), October 2012.
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สาลีขาว
สันติ ทรยงค์เพ็ชร , ภูมิสัณ ห์ ฤกษ์ศิริพงษ์ , อาภาวรรณบุญชลาโกศล และ สมชาย สาลีขาว ,
เครื่องวัดปริมาณน้าฝนโดยใช้หลักการลดทอนสัญญาณดาวเทียมย่าน Ku-Band, การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (7th ECTI-CARD 2015), Trang, Thailand
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา
พินันทา ฉัตรวัฒนา และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ , "รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสร้างสรรค์บนเว็บเพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีส
เทอร์น, vol. 8(2), 2015.
10. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น
Rattanakorn Phadungthin and Juthathip Haema, Risk Optimization of Power
Transformer Tank and Accessories: Practical Experiences in Thailand, 50th Int'l Universities
Power Engineering Conference (UPEC), 2015.
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11. ดร.นพพร สุทธิวงศ์
N. Suttiwong, M. Birk, G. Wagner, M. Krocka, M. Wittkamp, P. Haschberger, P. Vogt, F.
Geiger, “Development and characterization of the balloon borne instrument TELIS (TErahertz
and submillimeter LImb Sounder): 1.8 THz receiver”, The 1st International Conference of
Multi Disciplines of Engineering on Advanced Technology and Environmentalism Design
(MDEATED) 2012
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ จึงตระการ
สิริอักษร อับดุลเลาะ , นครินทร์ เครือแก้ว , อนุสรณ์ จึงตระการ , การจัดการข้อมูลการซ่อมบารุง
ชุมสายไฟเบอร์ออฟติกด้วยเว็บแอปพลิเคชัน , การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9
(The 9th National Confernce on Technical Education : NCTechED 9), 24 พ.ย. 2559.
13. รองศาสตราจารย์พูนศักดิ์ เอื้อดุลเดชา
งานแต่งตารา
- สายอากาศ (ANTENNAS), 2544
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร
พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร, “การลดความผิดเพี้ยนกระแสอินพุตวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง โดยใช้ตัวควบคุมแบบเรโซแนนซ์ ”, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9
(The 9th National Confernce on Technical Education : NCTechED 9), 24 พ.ย. 2559
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา).
หลักสูตรจัดให้มีการฝึกงาน ในรายวิชาต่อไปนี้
030523400 ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training) การฝึกงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
และเอกชนในบริษัท หรือหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของภาควิชา นักศึกษาต้องปฏิบัติงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมจริง โ ดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานรวมกันทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง การ
ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกากับดูแล และให้คะแนนร่วม
กันระหว่างผู้สอนของภาควิชา ต้นสังกัดและ
ผู้ประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อภาควิชาต้น
สังกัดเพือ่ ใช้ประกอบการวัดผล การประเมินผลเป็นแบบ S หรือ U
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
2. ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทน
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3. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคนิควิธีการทางานใน
สถานที่ฝึกงาน ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4. สามารถใช้ความรู้เพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
5. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
6. มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน
ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสาขา
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานพิเศษ 1 ศึกษาค้นคว้าและสัมมนาหัวข้อโครงงานที่สนใจ รวมถึงเขียนและเสนอโครงการ
โครงงานพิเศษ 2 นักศึกษาต้องทาโครงงานเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล ซึ่งเน้นการศึกษาค้นคว้า
ออกแบบและสร้าง นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้ าของโครงงานเป็นระยะ นักศึกษาต้องแสดงความคิด
ริเริ่มและเป็นผู้ดาเนิน การแก้ปัญหาต่าง ๆ เองเป็นส่วนใหญ่
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความรู้ด้านระบบอัตโนมัติ
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม โครงข่ายคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ ใช้ในการทาโครงงาน ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและการนาเสนอโครงงาน
5.3 ช่วงเวลา
โครงงานพิเศษ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2
โครงงานพิเศษ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
โครงงานพิเศษ 1 จานวน 1 หน่วยกิต
โครงงานพิเศษ 2 จานวน 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างการทาโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ภาควิชาประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงานบันทีทึ่ กในสมุดให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา รวมถึงการจัดสอบและในการ
นาเสนอโครงงานจะมีอาจารย์เข้าสอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ - การสอดแทร กในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
และทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้
- มีการสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ตรงต่อเวลา
- มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ - การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง - การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการ
เหมาะสม เพื่อการประกอบวิชาชีพของตนและ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ และ /หรือ นอก
การศึกษาต่อในระดั บสูงขึ้น รวมถึงการบริการ สถานที่
วิชาการแก่ชุมชน
- จัดโครงการบริการวิชาการ
- มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ - การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้า
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ พัฒนา เพื่อจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง - จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงมี
การแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับ
สถาบันหรือ หน่วยงานภายนอก
- มีความมุ่งมั่น คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่ม - การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบ
สร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้
ครบวงจร
อย่างเหมาะสม
- สร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงเสริมให้ผู้เรียนได้
แสดงออก
- มีมนุษยสัมพันธ์และมีความส ามารถในการ - การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางานเป็น มอบหมายงานเป็นกลุ่มของแต่ละกิจกรรม
หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทางานได้อย่าง - จัดโครงการศึกษาดูงาน
เหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทางาน
- จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ - การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอใน
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง ลักษณะ การบรรยายประกอบสื่อในชั้นเรียน
เทคนิค
ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้ และมีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
- จัดโครงการเสริมสร้างภาษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวิจัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
โดยในการทางานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดย
ต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลกรเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับ สาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ
และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
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(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติด้วยการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
(สหกิจ /
ฝึกงาน)
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(5) ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
(6) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(7) ประเมินจากรายวิชาสหิจ/ฝึกงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา
แล้ว ดังนั้ นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นั
กศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จาการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
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(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) กาหนดกรณีศกึ ษาที่ให้นักศึกษาจัดทารายงานกลุ่ม
(4) กาหนดงานที่ได้รับมอบหมายให้นักศึกษา
(5) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ ทางปัญญา สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับ
นิยามต่าง ๆ ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแลความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึ กษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้ เมื่อจบการศึกษา
แล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องไดรับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่ มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนั้น
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานักความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม
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2.4.2 กลยุทธ์ การสอน ที่ใช้พั ฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไปมีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่าดังนี้
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทา
ได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอ
ได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหา และให้
นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิ จารณ์ใน
เชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากลหายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
(2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การคานวณ
(3) ประเมินจากเทคนิคการสาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถือข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสานึกและจิตสาธารณะ
1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
1.3 มีภาวะผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม
1.4 มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.5 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
2. ด้านความรู้
2.1 รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
2.2 สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
2.3 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2.4 สามารถนาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.5 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อได้ง อย่างเหมาะสม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถสรุปประเด็นวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
3.4 สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อหนดวิ
กา ธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญทีหา
เ่ หมาะสมได้
3.5 สามารถบูรณาการความรู้แล้วนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ ตามความเหมาะสม
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.3 เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4.4 รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
4.5 ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคานวณและนาไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
5.2 สามารถวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.4 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3(3-0-6)



3(3-0-6)

















































































































3(3-0-6)
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030523123 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
(Computer in Everyday Life)
030933155 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(English Conversation for Daily Life
030933152 การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน
(Communicative English and Report
Writing)
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
(Modern Human Resource Management)
030953103 การเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)
030953104 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
(Economics for Daily Life)
030953103 ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
(Creative Thinking for Innovation)



3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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030953107 บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
3(3-0-6)
(Personality for Association)
030923102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Sciences in Daily Life)
030923103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
และสังคม
(Sciences and Technology for Quality of
Life and Society)

มคอ.2
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มคอ.2

3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1 การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO (Expected Learning Outcome)
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจนในเล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2560 ตามวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลัก
1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และบูรณาการกับการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถเข้าใจหลักการทางานและประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพื้นฐาน
การสื่อสารข้อมูล และระบบการควบคุมพื้นฐาน
3. สามารถประยุกต์การบริหารจัดการ การวางแผนและควบคุมการผลิตในงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ที่สอดคล้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์
4. เน้นการทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (Computer)
C.1 สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้
C.2 สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ โครงสร้างข้อมูล อัลกอริธึม และเทคนิคทางด้านปัญญาประดิษฐ์
เพื่อแก้ปัญหางานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
C.3 สามารถออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เว็บแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูล ให้กับภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างมีมาตรฐานสากล
C.4 สามารถออกแบบระบบเครือข่าย และรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย ได้ตาม
มาตรฐานสากล
แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม (Instrumentation and control)
I.1 เข้าใจหลักการทางาน และเลือกใช้ เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ได้อย่างเหมาะสม
I.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานอุปกรณ์ทางด้านเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
I.3 เข้าใจ ใช้งาน และเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสาหรับงานควบคุมในอุตสาหกรรม
I.4 เข้าใจหลักการทางานของตัวควบคุม และอุปกรณ์เชื่อมต่อ ในอุตสาหกรรม และเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสม
I.5 ออกแบบ และปรับจูนระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานได้
I.6 เข้าใจหลักการคานวณ การวิเคราะห์ และอธิบายระบบควบคุมขั้นพื้นฐานได้

92
แขนงวิชาโทรคมนาคม (Telecommunication)
T.1 เข้าใจหลักการและออกแบบอย่างเป็นระบบของระบบการสื่อสารแอนะลอกและดิจิตอล
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
T.2 เข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบการรับส่งสัญญาณผ่านสื่อกลางประเภทไร้สาย
ด้วย คลื่นวิทยุ สัญญาณไมโครเวฟ ทั้งแบบภาคพื้นดินและแบบดาวเทียม วิทยุเซลลูลาร์
วิทยุสเปรดสเปกตรัม และสัญญาณอินฟราเรด
T.3 เข้าใจหลักการและวิเคราะห์การรับส่งสัญญาณผ่านสื่อกลางประเภทมีสายสาหรับ
สายนาสัญญาณแบบทองแดง และสายนาสัญญาณแบบใยแก้วนาแสง
T.4 เข้าใจระบบและการออกแบบการสื่อสารทีวีแอนะลอกและดิจิตอลเพื่อดาเนินการควบคุม
การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์

มคอ.2

3.2.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

3

4













C.1

C.2

C.3

C.4

I.1

I.2

I.3

I.4
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T.2
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T.4
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนาธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งต่างลาดับความสาคัญ
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคม
ของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้
กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

2

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่าง
มีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



3

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม
4
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I.2
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ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

3

4

C.1
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C.3

C.4

I.1

I.2

I.3
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(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอด
องค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
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(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัทวและ
างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์
การ
หรือ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้สร้
อย่าางสรรค์
ง
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และ
การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่ องมือทางวิศวกรรม
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้

2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม
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3.2.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

3(3-0-6)

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังหลัก
1
2 3 4
●

3(3-0-6)

●

2(2-0-4)

●

รายวิชา

2(2-0-4)

●

●

●

●
●

●
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2(2-0-4)

●

1(0-2-1)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3(0-6-3)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1(0-2-1)

●

1(0-2-1)

●

●

●

●

มคอ.2

030523102 ระบบควบคุม
(Control System)
030523104 การสื่อสารข้อมูล
(Data Communications)
030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
030523106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology)
030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller System)
030523200 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
030523201 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
030523205 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming
Laboratory)
030523206 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology
Laboratory)

คอมพิวเตอร์
C.1 C.2 C.3 C.4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 T.1 T.2 T.3 T.4
●

คอมพิวเตอร์
C.1 C.2 C.3 C.4

1(0-2-1)

●

●

3(3-0-6)

●

3(3-0-6)

●

3(3-0-6)

●

●

3(3-0-6)

●

●

●

2(2-0-4)

●

●

●

●

2(2-0-4)

●

●

●

รายวิชา
030523207 ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller System
Laboratory)
030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)
030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
(Matrices and Vector Analysis)

2(2-0-4)

●

●

●

●

มคอ.2

วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
030523112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network)
030523116 การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)
030523117 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์
(Introduction to Artificial Intelligence)
030523118 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
030523119 การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการ
ด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Control of Machine
and Process)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 T.1 T.2 T.3 T.4
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ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังหลัก
1
2 3 4

รายวิชา

●

คอมพิวเตอร์
C.1 C.2 C.3 C.4
●

●

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 T.1 T.2 T.3 T.4

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

มคอ.2

030523120 การโปรแกรมเครือข่าย
2(2-0-4)
(Network Programming)
030523121 การออกแบบวงจรดิจิทัล
2(2-0-4)
(Digital Circuit Design)
030523122 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์
2(2-0-4)
อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
030523124 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
2(2-0-4)
(Web Application Development)
030523128 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งาน
2(2-0-4)
ระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications)
030523217 ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษ1(0-2-1)
ฐ์
(Artificial Intelligence Laboratory)
030523218 ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ
1(0-2-1)
(Object Oriented Programming
Laboratory)
030523219 ปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรและ
1(0-2-1)
กระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Control of Machine
and Process Laboratory)

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังหลัก
1
2 3 4

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังหลัก
1
2 3 4

รายวิชา

●

●

●

●
●

●

●

3(3-0-6)

●

3(3-0-6)

●

●

●

●

●

●

●

●
●

มคอ.2

วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
030523101 วงจรรวม
(Integrated Circuits)
030523113 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signals Processing)

●
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030523220 ปฏิบัติการโปรแกรมเครือข่าย
1(0-2-1)
(Network Programming
Laboratory)
030523221 ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล
1(0-2-1)
(Digital Circuit Design Laboratory)
030523222 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการ
1(0-2-1)
วิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm
Analysis Laboratory)
030523224 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1(0-2-1)
(Web Application Development
Laboratory)
030523228 ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้ 1(0-2-1)
งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications)

คอมพิวเตอร์
C.1 C.2 C.3 C.4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 T.1 T.2 T.3 T.4

รายวิชา

คอมพิวเตอร์
C.1 C.2 C.3 C.4

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 T.1 T.2 T.3 T.4

●

●

●

●
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●

●

●

●

●

●

●

มคอ.2

030523114 ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
3(3-0-6)
(Network Security)
030523115 ปัญหาพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Special Problems in Computer)
030523125 ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
(Industrial Microprocessors)
030523126 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
2(2-0-4)
(Linux Operating System and
Administration)
030523127 การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และ 2(2-0-4)
แบบกลุ่มเมฆ
(Mobile and Cloud Computing)
030523142 ระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Control System)
030523225 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องาน
1(0-2-1)
อุตสาหกรรม
(Industrial Microprocessors Laboratory)
030523226 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และ
1(0-2-1)
การบริหารจัดการ
(Linux Operating System and
Administration Laboratory)

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังหลัก
1
2 3 4

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังหลัก
1
2 3 4

รายวิชา
030523227 ปฏิบัติการประมวลผลบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
(Mobile and Cloud Computing
Laboratory)

3(3-0-6)

●

●

●

●

3(3-0-6)
2(2-0-4)

●

2(2-0-4)

●

2(2-0-4)

●

2(2-0-4)

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●

มคอ.2

วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
030223129 เทอร์โมฟลูอิดเบื้องต้น
(Introductory Thermofluids)
030523140 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics)
030523143 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)
030523144 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
(Process Control Technology)
030523145 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and
Instrumentation)
030523146 โปรแกรรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่อ
งานอุตสาหกรรม
(Programmable Logic Control for
Industry)

1(0-2-1)

คอมพิวเตอร์
C.1 C.2 C.3 C.4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 T.1 T.2 T.3 T.4

รายวิชา

●

คอมพิวเตอร์
C.1 C.2 C.3 C.4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 T.1 T.2 T.3 T.4
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●

มคอ.2

030523147 การปรับเทียบเครื่องมือวัดทาง
2(2-0-4)
อุตสาหกรรม
(Industrial Instrument Calibration)
030523148 การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา2(2-0-4)
(Process Monitoring Using SCADA
System)
030523243 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงาน 1(0-2-1)
อุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology
Laboratory)
030523244 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ1(0-2-1)
(Process Control Technology
Laboratory)
030523245 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด
1(0-2-1)
อุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and
Instrumentation Laboratory)
030523246 ปฏิบัติการโปรแกรรมเมเบิลลอจิก
1(0-2-1)
คอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
(Programmable Logic Control for
Industry Laboratory)

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังหลัก
1
2 3 4

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังหลัก
1
2 3 4

รายวิชา

●

●

1(0-2-1)

●

●

3(3-0-6)

●

●

3(3-0-6)

●

●

3(3-0-6)

●

3(3-0-6)

●

2(2-0-4)

●

●
●
●

●

มคอ.2

วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
030523141 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
(Introduction to Robotics)
030523142 ระบบควบคุมดิจิทัล
(Digital Control System)
030523178 เทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communication Technology)

1(0-2-1)
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030523247 ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทาง
อุตสาหกรรม
(Industrial Instrument Calibration
Laboratory)
030523248 ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วย
ระบบสกาดา
(Process Monitoring Using SCADA
System Laboratory)
030713104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)
030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)

คอมพิวเตอร์
C.1 C.2 C.3 C.4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 T.1 T.2 T.3 T.4

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังหลัก
1
2 3 4

รายวิชา
030523278 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communication Technology
Laboratory)
030713103 การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
030713105 วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)

●

3(3-0-6)

●

●

3(3-0-6)

●

●

3(3-0-6)

●

●

●

●

3(3-0-6)
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●

3(3-0-6)

●

●

2(2-0-4)

●

●

2(2-0-4)

●

●

2(2-0-4)

●

●

●

มคอ.2

วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาโทรคมนาคม
030523170 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Wave Theory)
030523172 การสื่อสารระบบแสง
(Optical Communications)
030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ
(Microwave Communications)
030523177 การออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design)
030523178 เทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communication Technology)
030523179 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
(Digital Communication System)

1(0-2-1)

คอมพิวเตอร์
C.1 C.2 C.3 C.4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 T.1 T.2 T.3 T.4

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังหลัก
1
2 3 4

รายวิชา
2(2-0-4)

●

2(2-0-4)

●

2(2-0-4)

●

1(0-2-1)

●

1(0-2-1)

●

●

1(0-2-1)

●

●

1(0-2-1)

●

●
●
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●

●

มคอ.2

030523180 เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดีโอ
(Television and Video Control
System)
030523181 เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communication
Technology)
030523182 การออกแบบระบบฝังตัว
(Embedded System Design)
030523277 ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design Laboratory)
030523278 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communication Technology
Laboratory)
030523279 ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
(Digital Communication System
Laboratory)
030523280 ปฏิบัติการเครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์
และวีดีโอ
(Television and Video Control
System Laboratory)

คอมพิวเตอร์
C.1 C.2 C.3 C.4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 T.1 T.2 T.3 T.4

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังหลัก
1
2 3 4

รายวิชา
030523281 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communication
Technology Laboratory)
030523282 ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว
(Embedded System Design
Laboratory)

●

1(0-2-1)

●

3(3-0-6)

●

3(3-0-6)

●

3(3-0-6)

●

3(3-0-6)

●

2(2-0-4)

●

●

●

●

●
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วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาโทรคมนาคม
030523112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(computer Network)
030523171 วงจรข่ายระบบสื่อสาร
(Communications Network)
030523173 การสื่อสารดาวเทียม
(Satellite Communications)
030523176 วิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณ
(Sound and Signals Engineering)
030523183 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี
อสาร
สื่
(Selected Topics in Communications
Technology)

1(0-2-1)

คอมพิวเตอร์
C.1 C.2 C.3 C.4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 T.1 T.2 T.3 T.4

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังหลัก
1
2 3 4

รายวิชา

คอมพิวเตอร์
C.1 C.2 C.3 C.4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม
โทรคมนาคม
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 T.1 T.2 T.3 T.4

030523283 ปฏิบัติการเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี 1(0-2-1)
สื่อสาร
(Selected Topics in Communications
Technology Laboratory)
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
030523400 ประสบการณ์วิชาชีพ
(Professional Training)

3(270 ชัว่ โมง)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการตรวจสอบสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาอย่า งต่อเนื่องและนาผลที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาทีส่ ูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิ ทยาลัย /
คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศ หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และมีคุณธรรม
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) องค์ประกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่ องเป็นประจา เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดาเนินการตาม
การประกัน คุณภาพขั้นต่า และ (2) องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
จะดาเนินการด้วยการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ ASEAN University NetworkQuality Assurance (AUN-QA) ระดับหลักสูตร ที่มีสาระหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบ Outcome
Based Education (OBE) มุ่งสัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) และการประเมิน 7 ระดับ
1. การกากับมาตรฐาน
ในการควบคุมกากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยกาหนดให้
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตา แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กา หนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดา รงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุ ณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจา หลักสูตร จานวน
อย่างน้อย 5 คน
1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจา หรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่า ปริญญาโทหรือ เทียบเท่า
หรือ มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจา ที่มีคุ ณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทา หน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทา หน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไป
ได้
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจ จะได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโ ท แต่ทั้ งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
1.4 มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ /ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานปีที่ 6)
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2. บัณฑิต
มีการสารวจ ติดตาม คุณภาพบัณฑิต ในหัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 อัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา (Success Rate)
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของ บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตามคุณลักษณะ 5 ด้าน คือ
2.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.3.2 ด้านความรู้
2.3.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นักศึกษา
3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ในข้อใดข้อหนึ่ง
3.1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเ ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาการบารุงรักษาเครื่องวัด
ประกอบการบิน สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาการบารุงรักษาเครื่อง
สื่อสารการบิน สาขาวิชาโทรคมนาคม)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทียบเท่า
3.1.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3.2 การคัดเลือกนัก ศึกษาเข้ารับการศึกษา ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และการคัดเลือกผ่านระบบโควตา
3.3 ภาควิชาเปิดรายวิชาให้กับนักศึกษาในแต่ละชั้นปีสอดคล้องกับภาระการเรียนที่ระบุในหลักสูตร
3.4 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
วิชาโครงงานพิเศษ 1 (Special Project I) และโครงงานพิเศษ 2 (Special Project II) สามารถปรึกษากับ
อาจารย์ ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ที่ปรึก ษาจะกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours)
เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายอย่างเป็นระบบ
3.5 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด
สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดู คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ หรือ
สามารถดาเนินการอุทธรณ์ได้

113

มคอ.2

3.6 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเป็นข้อได้ดังนี้
3.6.1 ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ
มาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
3.6.2 ควรมีผู้ช่วยสอนประจาห้องปฏิบัติการที่มีความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
3.6.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการร่วมกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเพิ่มทักษะด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีระดับคะแนน
ความสามารถภาษาอังกฤษได้คะแนนขั้นต่าตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
สาหรับการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ .ศ. 2558 โดยอาจาร ย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
4.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 มีการกากับดูแล
4.2.1 มีบุคลากรเพียงพอที่จะทางานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
4.2.2 มีการกากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของบุคลากร
4.2.3 มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการมอบหมายงาน
4.3 การพัฒนาอาจารย์
สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ได้ร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อรับวิทยาการใหม่ ๆ ในวิชาชีพ เพิ่ มศักยภาพด้านการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาผลงานมา
พัฒนา การเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการทาผลงานทางวิชาการ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา ปริญญานิพนธ์ จะต้องมีการสร้างผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อ รับปริญญาอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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4.4 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ปริญญา
นิพนธ์ จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน การสอน ประเมิ นผล และให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผล
ทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Expected
Learning Outcomes) และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.5 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษหรือผู้บรรยายพิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องมีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ วิศวกรรม
โทรคมนาคม และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิ
ชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การกากับดูแลหลักสูตร
5.1.1 มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกากับดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.1.2 มีการปรับหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อใช้ในปีที่ 6
5.1.3 ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
5.1.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
5.1.5 ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
5.1.6 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยผู้เรียน
5.1.7 มีการนาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 มีคณะกรรมการ ประจาหลักสูตรเป็นผู้กากับ ดูแล พิจารณาการวางระบบผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็ นความรู้ที่ทันสมัยของ
อาจารย์ ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ
5.2.2 มีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้
5.2.3 มีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และ
ได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง
5.2.4 มีการกากับ ติดตามการทาปริญญานิพนธ์

115

มคอ.2

5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า การติดตามควา มก้าวหน้าระหว่างศึกษา และเมื่อสา เร็จ
การศึกษา
5.3.2 มีการประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเนื้อหาของรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ. 6)
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
5.3.3 มีการประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาของหลักสูตร (มคอ. 7) ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5.3.4 อาจารย์ในภาควิชา มีส่วนร่วมในการพิจารณาระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา
5.3.5 มีการประเมินการทาปริญญานิพนธ์
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้คาปรึกษานักศึกษาที่มีปัญหาในด้านการเรียน ตลอดจน
ปัญหา ส่วนตัวอื่น ๆ โดยการให้คาปรึกษาอาจเป็นการให้คา ปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เครือข่ายสังคม หรือการเข้าพบเพื่อขอคา ปรึก ษา อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจะต้องกา หนดชั่วโมงให้คา ปรึกษา
(Office Hours) เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาปรึกษา
6.2 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณประจาปีและเงินรายได้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอ นิกส์ โดยการบริหารงบประมาณ
เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.3.1 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสานัก
หอสมุดกลาง ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
6.3.2 ระดับวิทยาลัยมีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง ในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี
ห้องสมุดเพือ่ บริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง
6.3.3 มีการจัดสื่อการสอนอื่น เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น ประจาอยู่ในทุกห้องเรียนของวิทยาลัยอย่างเพียงพอ
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อบริการให้อ าจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการ
เรียน การสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่ว
นร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
6.5 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ ประกอบ
การเรียนการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
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6.6 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรประจาห้องเรียนของวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะสารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา
ด้วยแบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อจัดทางบประมาณใน
แต่ละปี ในการจัดหาทรัพยากรให้พอเพียงต่อความต้องการในการเรียนการสอน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา /
สาขาวิชา
(ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้า มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3




































-
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10.
11.
12.

จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี ) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3






-





-





9

12

12

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา
และ/
หรือ การ ปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงและกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา
การ ชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมิ นผลรายวิชา และการ ใช้สื่อการสอน ในทุก
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
- นักศึกษาออกฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ประเมินโดยผู้ว่าจ้าง/อาจารย์ผู้ติดตามผลการออกฝึกงาน
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่
7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณ ฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก 1
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Semester 1

Semester 2

summer

Semester 3

Semester 4

030523104 3(3-0-6)
030523300
3(2-2-5)
Computer
Data Communications
Programming

030523107 2(2-0-4)
Microcontroller
System

030523400 3(270 Hours)

030523102 3(3-0-6)

Professional Training

Control System

030523116 3(3-0-6)
Digital Image
Processing

030523105 2(2-0-4)
Computer
Programming

030523117 2(2-0-4)
Introduction to
Artificial Intelligence

030523112 3(3-0-6)

030523119 2(2-0-4)

Computer Network

Computer Control of
Machine and Process

030523106 2(2-0-4)
Electronics
Technology

030523118 2(2-0-4)
Object Oriented
Programming

030523124 2(2-0-4)
Web Application
Development

030523120 2(2-0-4)
Network
Programming

030523121 2(2-0-4)

030523122 2(2-0-4)
Data Structure and
Algorithm Analysis

030523200 1(0-2-1)

030523201 3(0-6-3)

Special Project I

Special Project II

030523128 2(2-0-4)
Database Design and
Applications

030523224 1(0-2-1)

030523219 1(0-2-1)

Web Application
Development Laboratory

Computer Control of Machine
and Process Laboratory

030523207 1(0-2-1)
Microcontroller
System Laboratory

03052xxxx 3(x-x-x)
Elective Option
Course I

030523220 1(0-2-1)

Electronics Technology
Laboratory

030523221 1(0-2-1)
Digital Circuit Design
Laboratory

030523217 1(0-2-1)
Artificial Intelligence
Laboratory

03xxxxxxx 3(x-x-x)
Humanities Elective
Course

03052xxxx 3(x-x-x)
Elective Option
Course II

03094311 3(3-0-6)
Differential
Equations

030523218 1(0-2-1)

03xxxxxxx 3(x-x-x)

Object Oriented
Programming Laboratory

Science and Mathematics
Elective Course

xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Free Elective
Course II

03xxxxxxx 3(x-x-x)
Language Elective
Course

030523222 1(0-2-1)

xxxxxxxxx 3(x-x-x)

Data Structure and Algorithm
Analysis Laboratory

Free Elective Course I

03xxxxxxx 3(x-x-x)
Social Science
Elective Course

030523228 1(0-2-1)

Digital Circuit Design
030523205 1(0-2-1)
Computer Programming
Laboratory

030523206 1(0-2-1)

Network Programming
Laboratory

Database Design and
Applications Laboratory

030943112 3(3-0-6)
Matrices and Vector
Analysis

03xxxxxxx 3(x-x-x)
Language Elective
Course
21(x-x-x)

21(x-x-x)

3(270 Hours)

22(x-x-x)

18(x-x-x)
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Semester 1

Semester 2

summer

Semester 3

Semester 4

030523104 3(3-0-6)
030523300
3(2-2-5)
Computer
Data Communications
Programming

030523107 2(2-0-4)
Microcontroller
System

030523400 3(270 Hours)

030223129 3(3-0-6)
Introductory to
Thermofluids

030523144 2(2-0-4)
Process Control
Technology

030523105 2(2-0-4)
Computer
Programming

030523140 3(3-0-6)

030523102 3(3-0-6)

030523148 2(2-0-4)

Power Electronics

Control System

Process Monitoring
Using SCADA System

030523106 2(2-0-4)
Electronics
Technology

030523146 2(2-0-4)
Programmable Logic
Control for Industry

030523143 2(2-0-4)
Industrial Control
Technology

030523201 3(0-6-3)

030523145 2(2-0-4)

030523207 1(0-2-1)
Microcontroller
System Laboratory

030523147 2(2-0-4)
Industrial Instrument
Calibration

030523244 1(0-2-1)

030523205 1(0-2-1)

030523246 1(2-0-1)

030523200 1(0-2-1)

030523248 1(0-2-1)

Computer Programming
Laboratory

Programmable Logic Control
for Industry Laboratory

Special Project I

Process Monitoring Using
SCADA System Laboratory

030523206 1(0-2-1)

030713106 3(3-0-6)
Production Planning
and Control

030523243 1(0-2-1)

030713104 3(3-0-6)

Industrial Control
Technology Laboratory

Engineering Economy

030943112 3(3-0-6)
Matrices and Vector
Analysis

030523247 1(0-2-1)

03052xxxx 3(x-x-x)
Elective Option
Course I

Industrial Measurement and
Instrumentation

Electronics Technology
Laboratory

030523245 1(0-2-1)
Industrial Measurement and
Instrumentation Laboratory

030943111 3(3-0-6)
Differential
Equations

Professional Training

Industrial Instrument
Calibration Laboratory

03xxxxxxx 3(x-x-x)

03xxxxxxx 3(x-x-x)

Language Elective
Course

Science and Mathematics
Elective Course

03xxxxxxx 3(x-x-x)
Language Elective
Course

03xxxxxxx 3(x-x-x)

03xxxxxxx 3(x-x-x)
Social Science
Elective Course

xxxxxxxxx 3(x-x-x)

21(x-x-x)

Humanities Elective
Course

Special Project II

Process Control
Technology Laboratory

03052xxxx 3(x-x-x)
Elective Option
Course II
xxxxxxxxx 3(x-x-x)
Free Elective
Course II

Free Elective Course I

18(x-x-x)

3(270 Hours)

22(x-x-x)

21(x-x-x)
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Semester 1

Semester 2

summer

Semester 3

Semester 4

030523104 3(3-0-6)
030523300
3(2-2-5)
Computer
Data Communications
Programming

030523101 3(3-0-6)

030523400 3(270 Hours)

030523102 3(3-0-6)

Integrated Circuits

Professional Training

Control System

030523172 3(3-0-6)
Optical
Communications

030523105 2(2-0-4)
Computer
Programming

030523107 2(2-0-4)
Microcontroller
System

030523174 3(3-0-6)
Microwave
Communications

Modern Communication
Technology

030523106 2(2-0-4)
Electronics
Technology

030523170 3(3-0-6)
Electromagnetic
Wave Theory

030523177 2(2-0-4)

030523201 3(0-6-3)

Antenna Design

Special Project II

030523178 2(2-0-4)
Communications
Technology

030523179 2(2-0-4)

030523182 2(2-0-4)
Embedded System
Design

030523281 1(0-2-1)

Digital Communication
System

030523180 2(2-0-4)
Television and Video
Control System

030523200 1(0-2-1)

03052xxxx 3(x-x-x)
Elective Option
Course I

030523277 1(0-2-1)
Antenna Design
Laboratory

03052xxxx 3(x-x-x)

Electronics Technology
Laboratory

030523207 1(0-2-1)
Microcontroller
System Laboratory

030523278 1(0-2-1)

030523279 1(0-2-1)

xxxxxxxxx 3(x-x-x)

Communications
Technology Laboratory

Digital Communication
System Laboratory

030523282 1(0-2-1)
Embedded System
Design Laboratory

03094311 3(3-0-6)
Differential
Equations

030523280 1(0-2-1)

03xxxxxxx 3(x-x-x)

Television and Video
Control System Laboratory

Science and Mathematics
Elective Course

03xxxxxxx 3(x-x-x)
Language Elective
Course

030943112 3(3-0-6)

03xxxxxxx 3(x-x-x)

Matrices and Vector
Analysis

Humanities Elective
Course

03xxxxxxx 3(x-x-x)
Social Science
Elective Course

03xxxxxxx 3(x-x-x)

xxxxxxxxx 3(x-x-x)

Language Elective
Course

Free Elective Course I

21(x-x-x)

21(x-x-x)

030523205 1(0-2-1)
Computer Programming
Laboratory

030523206 1(0-2-1)

Special Project I

3(270 Hours)

22(x-x-x)

030523181 2(2-0-4)

Modern Communication
Technology Laboratory

Elective Option
Course II

Free Elective Course II

18(x-x-x)
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ภาคผนวก 2
รายละเอียดการกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
และ
การระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
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รายละเอียดการกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
โครงสร้างรหัสวิชา 9 หลัก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักที่
1-2
3-4
5
6
7

8-9

ค่าตัวเลข
03
05
1
2
3
1
2
3
4
00-19
10-39
40-69
70-99

ความหมาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EnET)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ECT, EIT, ETT)
ปริญญาตรี
วิชาทฤษฎี
วิชาปฏิบัติ
วิชางานประลอง
วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาเรียนรวมของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มวิชาเรียนแขนงคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเรียนแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
กลุ่มวิชาเรียนแขนงวิชาโทรคมนาคม
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การระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
1. ชื่อเต็มภาษาไทย

: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) เครื่องมือวัดและควบคุม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) โทรคมนาคม

2. ชื่อย่อภาษาไทย

: อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) คอมพิวเตอร์
อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) เครื่องมือวัดและควบคุม
อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) โทรคมนาคม

3. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

: Bachelor of Industrial Technology (Electronics Technology)
Computer
Bachelor of Industrial Technology (Electronics Technology)
Instrumentation and Control
Bachelor of Industrial Technology (Electronics Technology)
Telecommunications

4. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: B.Ind.Tech. (Electronics Technology) Computer
B.Ind.Tech. (Electronics Technology) Instrumentation and Control
B.Ind.Tech. (Electronics Technology) Telecommunications
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ภาคผนวก 3
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก 4
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2554
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รายละเอียด
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
ฉบับปี พ.ศ. 2554

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
และ
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
4.1 เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ความต้องการ ประโยชน์ที่จะได้รับและ
การใช้งานหลังจากที่นักศึกษาได้สาเร็จการศึกษาไปแล้ว
4.2 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (เดิม)
1. นายดารงเกียรติ แซ่ลิ้ม
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2544
- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2540
2. ผศ.ชาญชัย กุศลจิตกรณ์
- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2525

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (ใหม่)

หมายเหตุ

1. รองศาสตราจารย์สืบศักดิ์ พันธุ์ไพโรจน์
เปลี่ยนแปลงลาดับ
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2535
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2523
2. อาจารย์สมเด็จ น้อยสวย
เปลีย่ นแปลงลาดับ
- ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ , 2537
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2526
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (เดิม)
3. ผศ.สมชาย สาลีขาว
- วท.ม. (วิศวกรรมสื่อสาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2550
- อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2544

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (ใหม่)

หมายเหตุ

3. ผศ.ดร.วิทวัส สิฏฐกุล
เปลี่ยนแปลง
- Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering)
UK , 2552
- M.Sc. (Electrical and Electronic Engineering)
UK , 2546
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543
4. ผศ.ชาญชัย กุศลจิตกรณ์
เปลีย่ นแปลงลาดับ
- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2525

4. อาจารย์สมเด็จ น้อยสวย
- ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ , 2537
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2526
5. รองศาสตราจารย์สืบศักดิ์ พันธุ์ไพโรจน์
5. นายดารงเกียรติ แซ่ลิ้ม
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบัน
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2535
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2544
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยี
- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบัน
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2523
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2540
6. รองศาสตราจารย์พูนศักดิ์ เอื้อดุลเดชา
6. รศ.ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
- ค.อ.ม. (บริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยี
- ปร.ด. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึก) ,ษา
มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2533
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2558
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยี
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) , มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2523
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2544
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2541
7. ผศ.มนตรี เข็มราช
7. รศ.ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง
- ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
- ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ , 2535
พระนครเหนือ , 2533
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2524
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2523
8. ผศ.ณรงค์ บัณฑิตย์
8. ผศ.มนตรี เข็มราช
- ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) สถาบัน
- ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2540
พระนครเหนือ , 2535
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2526
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2524

เปลี่ยนแปลงลาดับ

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงลาดับ

เปลี่ยนแปลงลาดับ
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (เดิม)
9. อาจารย์สามัญ คาภาแก้ว
- Dimplom-Ingenieur (Control Engineering)
University Karlsruhe , Germany , 2545

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (ใหม่)

หมายเหตุ

9. ดร.สมภพ ทองปลิว
เปลี่ยนแปลง
- ค.ด. (เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม , 2556
- ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร , 2552
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง ,
2548
- อส.บ. (เทคโนโลยีออกแบบเครื่องกล) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2542

5.2 เพิ่มวิชา และลดวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
ลดวิชา
030933151 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
(English for Communication Skills)
เพิ่มวิชา
030933155 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(English Conversation for Daily Life)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เพิ่มวิชา
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
(Modern Human Resource Management)
เพิ่มวิชา
030953104 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
(Economics for Daily Life)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เพิ่มวิชา
030953107 บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
(Personality for Association)

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

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

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพิ่มวิชา
030923102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Sciences in Daily Life)
เพิ่มวิชา
030923103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
(Sciences and Technology for Quality of Life and Society)
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5.3 ลดรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกนบังคับ
ลดวิชา
030713104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)
ลดวิขา
030710106 การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)
ลดวิชา
030523101 วงจรรวม
(Control System)
เพิ่มวิชา
030523205 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
เพิ่มวิชา
030523206 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology Laboratory)
เพิ่มวิชา
030523207 ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller System)
5.4 เพิ่มวิชา และลดวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา
วิชาบังคับ เฉพาะแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
ลดวิชา
030523111 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์
(Introduction to Artificial Intelligence)
ลดวิชา
030523315 การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ
(Web Programming and Web Database)
เพิ่มวิชา
030523116 การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)
เพิ่มวิชา
030523128 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications)
เพิ่มวิชา
030523124 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)
เพิ่มวิชา
030523217 ปฏิบัติการความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence Laboratory)
เพิ่มวิชา
030523218 ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming Laboratory)

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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เพิ่มวิชา

030523219

เพิ่มวิชา

030523220

เพิ่มวิชา

030523221

เพิ่มวิชา

030523222

เพิ่มวิชา

030523228

เพิ่มวิชา

030523224

ลดวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา

ปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Control of Machine and Process Laboratory)
ปฏิบัติการโปรแกรมเครือข่าย
(Network Programming Laboratory)
ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล
(Digital Circuit Design Laboratory)
ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)
ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications Laboratory)
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development Laboratory)

วิชาเลือก เฉพาะแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
030523303 เทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology)
030523101 วงจรรวม
(Integrated Circuits)
030523126 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
(Linux Operating System and Administration)
030523127 การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
(Mobile and Cloud Computing)
030523225 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
(Industrial Microprocessors Laboratory)
030523226 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
(Linux Operating System and Administration Laboratory
030523227 ปฏิบัติการประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
(Mobile and Cloud Computing Laboratory)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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5.5 เพิ่มวิชา และลดวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ เฉพาะแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
เพิ่มวิชา
030713104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
เพิ่มวิชา
030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
เพิ่มวิชา
030523243 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Control Technology Laboratory)
เพิ่มวิชา
030523244 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
1(0-2-1)
(Process Control Technology Laboratory)
เพิ่มวิชา
030523245 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory)
เพิ่มวิชา
030523246 ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม 1(0-2-1)
(Programmable Logic Control for Industry Laboratory)
เพิ่มวิชา
030523247 ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Instrument Calibration Laboratory)
เพิ่มวิชา
030523248 ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
1(0-2-1)
(Process Monitoring Using SCADA System Laboratory)
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา

วิชาเลือก เฉพาะแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
030523101 วงจรรวม
(Integrated Circuits)
030523278 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology Laboratory)

5.6 เพิ่มวิชา และลดวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ เฉพาะแขนงวิชาโทรคมนาคม
ลดวิชา
030523173 การสื่อสารดาวเทียม
(Satellite Communications)
เพิ่มวิชา
030523101 วงจรรวม
(Integrated Circuits)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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เพิ่มวิชา

030523172

เพิ่มวิชา

030523182

เพิ่มวิชา

030523277

เพิ่มวิชา

030523278

เพิ่มวิชา

030523279

เพิ่มวิชา

030523280

เพิ่มวิชา

030523281

เพิ่มวิชา

030523282

ลดวิชา
ลดวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา

การสื่อสารระบบแสง
(Optical Communications)
การออกแบบระบบฝังตัว
(Embedded System Design)
ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology Laboratory)
ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
(Digital Communications System Laboratory)
ปฏิบัติการเครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
(Television and Video Control System Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Communication Technology Laboratory)
ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว
(Embedded System Design Laboratory)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

วิชาเลือก เฉพาะแขนงวิชาโทรคมนาคม
030523172 การสื่อสารระบบแสง
3(3-0-6)
(Optical Communications)
030523370 เทคโนโลยีโทรศัพท์
3(2-2-5)
(Telephone Technology)
030523112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Network)
030523173 การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite Communications)
030523283 ปฏิบัติการเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
1(0-2-1)
(Selected Topics in Communication Technology Laboratory)

5.4 รายวิชาที่ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
030933152 การเขียนรายงานและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Communicative English and Report Writing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนรายงานทางเทคนิค การเขียน
อธิบายขั้นตอนและกระบวนการ การเขียนบันทึกข้อความต่าง ๆ การจดบันทึก
ข้อความทางโทรศัพท์ การเขียนประวัติส่วนตัว จดหมายสมัครงาน และจดหมายธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ ทักษะการอ่านจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและการใช้พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
030933152 การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน
3(3-0-6)
(Communicative English and Report Writing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ชนิดของคา รูปแบบประโยค ชนิดของประโยค กรรมวาจก การอ่าน
เชิงเทคนิค การอ่านหนังสือพิมพ์ ฝึกทาข้อสอบ TOEIC ในทักษะการอ่าน จดหมาย
สมัครงาน บันทึกประวัติส่วนตัว โฆษณาหางาน การสัมภาษณ์งาน การเขียนบันทึกทาง
โทรศัพท์และบันทึกข้อความในสานักงาน

ข. กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
030953103 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โอกาสการทาธุรกิจ การเลือกประกอบธุรกิจ ความรอบรู้ในการทา
ธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อการอยู่รอดในการประกอบธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน

ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
030953103 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พลวัตการประกอบธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ องค์การของผู้
ประกอบธุรกิจและการบริหารจัดการ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจเพื่อความสาเร็จภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบัน
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ค. กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
030953106 ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
3(3-0-6) 030953106 ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking for Innovation)
(Creative Thinking for Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ
ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ
เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การสร้างนวัตกรรมทางสังคม แหล่งข้อมูลการ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมทางสังคม
เรียนรู้ทั่วไปและจรรยาบรรณในการใช้ข้อมูล การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การ
สร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
030523123 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
สาคัญของคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสานักงาน การ
จัดการสื่อข้อมูลชนิดต่าง ๆ การสร้างเว็บไซต์รวมทั้งการใช้งานอินเทอร์เน็ต การค้นหา
ข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
030523103 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
สาคัญของคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสานักงาน
การจัดการสื่อข้อมูลชนิดต่าง ๆ การสร้างเว็บไซต์รวมทั้งการใช้งานอินเทอร์เน็ต การ
ค้นหาข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาแกนบังคับ
030523100 การสื่อสารข้อมูล 1
3(3-0-6)
(Data Communications I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสื่อสารข้อมูลและข่ายงานสื่อสาร ข้อมูล รหัสข้อมูล การส่งผ่าน
ข้อมูลแบบไม่เข้าจังหวะ มาตรฐานการเชื่อมต่อ การมอดูเลตและโมเด็ม เทคนิคการ
ควบคุมการผิดพลาดข้อมูล การส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบอักขระและแบบบิต การ
มัลติเพล็กซ์ระบบของการสื่อสารข้อมูล

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ
030523104 การสื่อสารข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Communications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายของการสื่อสารข้อมูล เ ครือข่าย
และการเชื่อมต่อตัวกลางที่ใช้รับส่งข้อมูล มาตรฐานในการวัดความผิดพลาดของ
ข้อมูล ความรู้เบื้องต้นของทฤษฎีคิว คุณภาพการให้บริการ สถาปัตยกรรมและการ
ประยุกต์ใช้งานระบบอีเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

030523300

030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)

030523301

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)

3(2-2-5)

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
(Electronics Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะสมบัติ การนาไปใช้งานและการคานวณวงจร ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ลักษณะสมบัติและการนาไปใช้งานของอุป
กรณืไทริสเตอร์ เอสซีอาร์ ไตรแอค ไดแอค ยูเจที พียูที

2(2-0-4)

030523106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2(2-0-4)
(Electronics Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะสมบัติ การนาไปใช้งานและการคานวณวงจร ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ออปแอมป์ ลักษณะสมบัติและการนาไปใช้
งานของอุปกรณ์ไทริสเตอร์ เอสซีอาร์ ไตรแอค ไดแอค ยูเจที พียูที
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030523302

ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
(Microprocessors)
วิชาบังคับก่อน : 030523300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ ลักษณะและ
ชนิดของไมโครโปรเซสเซอร์ ชุดคาสั่งและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเครื่องและ
ภาษาแอสแซมบลี เทคนิคการเชื่อมต่อไ มโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจา การ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต และอุปกรณ์ประกอบการใช้งานอินเตอร์รัพต์ การ
ออกแบบไมโครคอมพิวเตอร์และปฏิบัติการเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์

030523107 ระบบไมโครคอนโทรเลอร์
2(2-0-4)
(Microcontroller System)
วิชาบังคับก่อน : 030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แนะนาไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรม
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโป
รแกรมภาษาระดับสูงสาหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมต่ออินพุ/เอาต์
ต พุต อินเตอร์รัพต์ การประยุกต์ใช้งานตัวนับ
และตัวตั้งเวลา พอร์ตสื่อสารแบบอนุกรม การเชื่อมต่อกับเซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์
การ
ออกแบบระบบและการประยุกต์ใช้งาน

030943111

030943111

สมการเชิงอนุพันธุ์
3(3-0-6)
(Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการแบบแยกตัวแปรได้ สมการเอก
พันธ์ สมการที่ลดรูปเป็นสมการเอกพันธ์ได้ ส มการแม่นตรงตัวประกอบเพื่ออินทิเกรต
สมการเชิงเส้น การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง ตัวดาเนินการเชิง
อนุพันธ์ สมการเชิงเส้นอันดับ n แบบทั่วไป สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่ การหาคาตอบประกอบ การหาคาตอบเฉพาะโดยวิธีตัว
ดาเนินการผูกพัน การหาคาตอบเฉพาะโดยวิธีเทียบสัมประสิทธิ์ การหาคาตอบเฉพาะ
โดยวิธีแปรตัวพารามิเตอร์ การแปลงลาปลาซ การแปลงผกผันลาปลาซ ทฤษฏีผลการ
ประสาน และการแก้ปัญหาทางไฟฟ้าหรือเครื่องกลโดยใช้การแปลง

สมการเชิงอนุพันธุ์
3(3-0-6)
(Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้น ตรง การประยุกต์
ของสมการเชิงอนุพันธ์ สามัฐอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้น ตรงทั่วไปอันดับ n การแปลง
ลาปลาซ การแปลงลาปลาซผกผัน การแปลงลาปลาซฟังก์ชันคาบ การแปลงลาปลาซ
ฟังก์ชันขั้นบันไดหนึ่งหน่วย ทฤษฎีผลการประสาน การแก้ปัญหาทาง กลและปัญหา
วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีการแปลงลาปลาซ
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030943112

เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
เมตริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ และระบบสมการเชิงเส้น เวกเตอร์ทาง
พีชคณิต การคูณแบบ dot และ cross การหาอนุพันธ์ของเวกเตอร์ อินทิกรัลเชิงเส้น
และอินทิกรัลเชิงพื้นผิว ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทไดเวอร์เจน ทฤษฎีบทสโตกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
030943112
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เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทของเมทริกซ์ ปฏิบัติการเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ สมบัติของดี
เทอร์มิแนนท์ การ แก้ระบบสมการเชิงเส้น ตรง ค่าไอเกนและไอเกนเวกเตอร์ เวกเตอร์
พื้นฐาน ระนาบและเส้นตรงในปริภูมิ สาม มิติ อนุพันธ์ของเวกเตอร์ อินทิกรัลเชิง
เส้น ตรง อินทิกรัลเชิงพื้นผิว ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทไดเวอร์เจประเภทของเม ท
ริกซ์ ปฏิบัติการเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ สมบัติของดีเทอร์มิแนนท์ การแก้ระบบสมการ
เชิงเส้น ตรง ค่าไอเกนและไอเกนเวกเตอร์ เวกเตอร์พื้นฐาน ระนาบและเส้นตรงใน
ปริภูมิ สามมิติ อนุพันธ์ของเวกเตอร์ อินทิกรัลเชิงเส้น ตรง อินทิกรัลเชิงพื้นผิว ทฤษฎี
บทของกรีน ทฤษฎีบทไดเวอร์เจน ทฤษฎีบทของสโตกส์น ทฤษฎีบทของสโตกส์
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา
2.2.1 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
- วิชาบังคับ
030523112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Network)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาพรวมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ
ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอลการสื่อสาร มาตรฐานและเทคโนโลยีของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบมีสายและแบบไร้สาย อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
หาเส้นทางข้อมูล กลวิธีควบคุมความคับคั่งในการส่งข้อมูล การออกแบบระบบเครือข่าย
ตามข้อกาหนด มาตรฐานและรายละเอียดโปรโตคอลนาส่งข้อมูล การนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไปใช้งา น ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเบื้องต้น การใช้งาน
โปรแกรมจาลองระบบเครือข่ายในการออกแบบและทดสอบก่อนไปใช้ใช้งานจริง
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา
2.2.1 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
- วิชาบังคับ
030523112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Network)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจาลอง โอเอสไอ คุณสมบัติและการ
ทางานของโปรโตคอลในระดับชั้น ระบบเครือข่ายแบบท้ องถิ่น สถาปัตยกรรม รูปแบบ
อุปกรณ์ที่จาเป็นในการเชื่อมต่อ ข้อกาหนดและมาตรฐานของเครือข่าย ตามมาตรฐาน
ของสมาคมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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030523110

โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
3(2-2-5) 030523122 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
2(2-0-4)
(Data Structure and Algorithm Analysis)
(Data Structure and Algorithm Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 030523300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิชาบังคับก่อน : 030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้า งข้อมูลพื้นฐาน สแต ก คิว
โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน สแตก คิว ลิสท์ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทรี
ลิสท์ ทรี กราฟ อัลกอริทึมสาหรับการค้นหาส่วนและกิ่งของทรี การออกแบบ
กราฟ พื้นฐานอัลกอริทึมสาหรับการค้นหา การเรียงข้อมูล กลวิธีการออกแบบ
อัลกอริทึม และการวิเคราะห์ การจัดลาดับการค้นหาและการผสมข้อมูล การจัด
อัลกอริทึม การแบ่งแยกและเอาชนะ กาหนดการพลวัต และอัลกอริทึมเชิงละโมบ
หน่วยความจาแฮสชิ่ง อัลกอริทึมสาหรับ การจัดที่เก็บแบบไดนามิก การออกแบบ
ระบบโดยการผสมผสานของโครงสร้างข้อมูลที่ผ่านมา
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object Oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : 030523300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การโปรแกรมแบบเน้นกรรมวิธีและการโปรแกรมเชิงวัตถุ หลัก
นามธรรมข้อมูล วัตถุ และคลาส การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การแบ่งคลาส การ
สืบทอด การพ้องรูป การนากลับมาใช้อีก และหลักภาษาโปรแกรมระดับสูงสาหรับ
การโปรแกรมเชิงวัตถุ

030523118 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
2(2-0-4)
(Object Oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างภาษาเชิงวัตถุ หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง
วัตถุ วากยสัมพันธ์และซีแมนติกของภาษาโปรแกรม แนวคิดและคุณสมบัติของ วัตถุ
คลาส การห่อหุ้ม การสืบทอด การพ้องรูป แอบแสตคคลาสและอินเตอร์เฟส หลักการ
สาหรับการเขียนโปรแกรมที่ทางานตามเหตุการณ์ การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มี
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกส์ กรณีศึกษาการพัฒนาซอฟแวร์เชิงวัตถุในงาน
วิศวกรรม
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การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
(Computer Control of Machine and Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมกระบวนการ การเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตของกระบวนการ การประมวลสัญญาณ
อินพุตเอาต์พุต การจาลองกระบวนการ การควบคุมแบบไม่มีการป้อนกลับและการ
ควบคุมแบบป้อนกลับโดยใช้วิธีการทางดิจิ ทัล การควบคุมงานแบบลาดับ การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างชุดควบคุม

030523119 การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
(Computer Control of Machine and Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเฝ้าระวังกระบวนการและการ
ควบคุม การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกร ณ์อินพุตเอาต์พุตของกระบวนการ การ
ประมวลสัญญาณอินพุตเอาต์พุต การจาลองกระบวนการ การควบคุมแบบวงปิดโดย
คอมพิวเตอร์ การควบคุมงานแบบลาดับ

030523313

การโปรแกรมเครือข่าย
3(2-2-5)
(Network Programming)
วิชาบังคับก่อน : 030523300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
030523112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

030523120 การโปรแกรมเครือข่าย
2(2-0-4)
(Network Programming)
วิชาบังคับก่อน : 030523118 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
030523112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

030523314

การออกแบบวงจรดิจิทัล
(Digital Circuit Design)

030523121 การออกแบบวงจรดิจิทัล
(Digital Circuit Design)

030523312

3(2-2-5)

2(2-0-4)
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- วิชาเลือก
030523311 ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Microprocessors)
วิชาบังคับก่อน : 030523302 ไมโครโปรเซสเซอร์
การเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอณ์กับอุปกรณ์อุตสาหกรรม สวิตช์
ตรวจจับด้วยสนามแม่เหล็ก ตัวตรวจจับอุณหภูมิ ตรวจจับแร งดัน ตรวจจับแรงกด
อุปกรณ์ตรวจจับตาแหน่ง แบบใช้แสง ใช้ค่าความเหนี่ยวนา ใช้ค่าความเก็บประจุ
อุปกรณ์ตรวจจับระยะทาง การเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์แสดงผล การ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขับเคลื่อน การเขียนโปรแกรมควบคุม การอ่านค่าปริมาณ การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการค วบคุมการทางานของกระบวนการแบบอัตโนมัติ การ
ออกแบบวงจรเชื่อมต่อ

- วิชาเลือก
030523125 ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
2(2-2-4)
(Industrial Microprocessors)
วิชาบังคับก่อน : 030523302 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในอุตสาหกรรม เซนเซอร์
ตรวจจับอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดระยะ เซนเซอร์ตรวจจับกระแสและแรงดัน เซนเซอร์วัด
แรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรขับ การเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์ เซนเซอร์
และการออกแบบวงจรเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์ การออกแบบและพัมนาซอฟต์แวร์

2.2.2 แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
- วิชาบังคับเฉพาะแขนง
030523340 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)

2.2.2 แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
- วิชาบังคับเฉพาะแขนง
030523143 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)

3(2-2-5)
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2554

2(2-0-4)

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

030523341

เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
3(2-2-5) 030523341 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
2(2-0-4)
(Process Control Technology)
(Process Control Technology)
วิชาบังคับก่อน : 030523340 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
วิชาบังคับก่อน : 030523143 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ลักษณะของการควบคุมกระบวนการไหล ระดับ ความดัน และ
ลักษณะของการควบคุมกระบวนการไหล ระดับ ความดัน และ
อุณหภูมิ ชนิดขอ งวาล์ว การใช้เทคนิคควบคุมแบบพีไอดีเพื่อการควบคุม
อุณหภูมิ ชนิ ดของวาล์ว เทคนิคการควบคุมแบบพีไอดีเพื่อการควบคุมกระบวนการ
กระบวนการป้อนกลับอย่างง่าย แบบป้อนกลับซ้อนวงและแบบป้อนล่วงหน้า วิธีการ ป้อนกลับแบบหนึ่งลูป แบบแคสเคสและแบบป้อนล่วงหน้า วิธีการปรับค่าพีไอดี การ
ปรับค่าพีไอดี การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกระบวนการโดยการปรับแต่งค่าพีไอดี เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกระบวนการโดยการปรับแต่งค่าพีไอดี
030523342

3(2-2-5)

030523145 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and Instrumentation)

2(2-0-4)

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
3(2-2-5) 030523146 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุ ตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Programmable Logic Control for Industry)
(Programmable Logic Control for Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้าง ส่วนประกอบและคุณสมบัติของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
วิธีการติดตั้งการต่อสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตกับโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ คาสั
การเชื
่งที่ ่อมต่ออินพุตและเอาต์พุต คาสั่งพื้นฐานและคาสั่งพิเศษ แลดเดอร์ไดอะแกรม
ใช้ในการโปรแกรม การเขียนและการอ่านโปรแกรม วิธีการโปรแกรม การควบคุมด้วยคาสัภาษาอิ
่งพื้นฐานนสตรักชั่นลิส การออกแบบและแก้ไขแลดเดอร์ไดอะแกรม การประยุกต์ใช้
และคาสั่งพิเศษ การออกแบบโปรแกรมและการแก้ปัญหา ปฏิบัติการทดลองคาสั่งพื้นฐานและค
พีชคณิาสัต่งบูลลีนในการออกแบบแลดเดอร์ไดอะแกรม
พิเศษของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโท
รลเลอร์ การออกแบบและการโปรแกรมการควบคุมอุปกรณ์
ตามเงื่อนไข และออกแบบโปรแกรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
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030523343

การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and Instrumentation)

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

030523344

การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5) 030523147 การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Instrument Calibration)
(Industrial Instrument Calibration)
วิชาบังคับก่อน : 030523342 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
วิชาบังคับก่อน : 030523145 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
มาตรวิทยาเบื้องต้น มาตรวิทยาต่างๆ มาตรวิทยาทางไฟฟ้า อุณหภูมิ
มาตรวิทยาเบือ้ งต้น ความสามารถในการสอบกลับได้ การทวนสอบ
ความชื้น มาตรวิทยา เชิงกล การปรับเทียบ มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO/IEC การสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ พิกัดความเผื่อ การตีความและเข้าใจใบรับรองผล
17025
การสอบเทียบ ความไม่แน่นนอนของการวัด การสอบเทียบตาชั่งอิเล็กทรอนิกส์ กา ร
สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท
030523345

3(2-2-5)

- วิชาเลือก
030523141 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Introduction to Robotics)
วิชาบังคับก่อน : 030523302 ไมโครโปรเซสเซอร์
ระบบอัตโนมัติ ระบบไมโครโปรเซส เซอร์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ตัวควบคุมขนาดเล็กและชิพแปรสภาพสัญญาณดิจิทัล การใช้ตัวควบคุมในสภาพ
ทันท่วงที ระบบประสานหุ่นยนต์และการเคลื่อนไหว การควบคุมทิศทาง เทคนิค
และการใช้การควบคุมโดยหุ่นยนต์ หุ่นยนต์จับสัญญาณและหุ่นยนต์แบบฉลาด

030523148 การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
(Process Monitoring Using SCADA System)

2(2-0-4)

- วิชาเลือก
030523141 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Introduction to Robotics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบอัตโนมัติต่างๆ ในปั จจุบัน ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และการ
เชื่อมต่อ ไมโครโปรเซสเซอร์และไอซีแปรสภาพสัญญาณดิจิทัล การใช้ตัวควบคุมใน
งานแบบทันท่วงที เทคนิคและการควบคุมโดยหุ่นยนต์ หุ่นยนต์แบบฉลาด
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การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
(Process Monitoring Using SCADA System)

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

030523142

ระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Control System)
วิชาบังคับก่อน : 030523102 ระบบควบคุม
กระบวนการสร้างและเปลี่ยนรูปสัญญาณ หลักการแซด- ทรานส์
ฟอร์ม เทคนิคตัวแปรสภาวะ เสถียรภาพของระบบควบคุมดิจิทัล การออกแบบและ
การกระตุ้นด้วยสัญญาณดิจิ ทัล การวิเคราะห์ระบบควบคุมในรูปย่านเวลาและย่าน
ความถี่ นิยามและการประยุกต์ใช้การควบคุมได้และการสังเกตได้ของระบบ การ
ออกแบบระบบควบคุมดิจิทัลด้วยหลักการค่าสูงสุด การออกแบบระบบดิจิทัลเชิงเส้น
ให้มีการทางานดีที่สุด การควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์

030523142

ระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Control System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการสร้า งและเปลี่ยนรูปสัญญาณ หลักการแซด- ทรานส์ฟอร์ม
เทคนิคตัวแปรสภาวะ เสถียรภาพของระบบควบคุมดิจิทัล การออกแบบและการกระตุ้น
ด้วยสัญญาณดิจิทัล การวิเคราะห์ระบบควบคุมในรูปย่านเวลาและย่านความถี่ นิยามและ
การประยุกต์ใช้การควบคุมได้และการสังเกตได้ของระบบ การออกแบบระบบ ควบคุม
ดิจิทัลด้วยหลักการค่าสูงสุด การออกแบบระบบดิจิทัลเชิงเส้นให้มีการทางานดีที่สุด การ
ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
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2.2.3 แขนงวิชาโทรคมนาคม
- วิชาบังคับเฉพาะแขนง

2.2.3 แขนงวิชาโทรคมนาคม
- วิชาบังคับเฉพาะแขนง

030523175

การออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design)

3(3-0-6)

030523177 การออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design)

2(2-0-4)

030523303

เทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communication Technology)

3(2-2-5)

030523178 เทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communication Technology)

2(2-0-4)

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

030523371

ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
3(2-2-5) 030523179 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
2(2-0-4)
(Digital Communications System)
(Digital Communications System)
วิชาบังคับก่อน : 030523303 เทคโนโลยีการสื่อสารหรือเรียนร่วมกัน
วิชาบังคับก่อน : 030523178 เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือเรียนร่วมกัน
รูปแบบการสื่อสารแบบสัญญาณดิจิทัล การมอดูเลตและดีมอดูเลตใน
รูปแบบการสื่อสารแบบสัญญาณดิจิทัล การมอดูเลตและดีมอดูเลต
รูปแบบสัญญาณดิจิทัล ในเรื่องรูปแบบสัญญาณ วิธีการเข้ารหัส และการควบคุมการเข้ารหัในรู
ส ปแบบสัญญาณดิจิทัล วิธีการเข้ารหัส และการควบคุมการเข้ารหัส
เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
(Television and Video Control System)

3(2-2-5)

030523180 เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
(Television and Video Control System)

2(2-0-4)

030523373

เทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Communications Technology)

3(2-2-5)

030523181 เทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Communications Technology)

2(2-0-4)

- วิชาเลือก
030523171 วงจรข่ายระบบสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communications Network)
วิชาบังคับก่อน : 030523100 การสื่อสารข้อมูล 1
ทฤษฎีวงจรทูพอร์ท การต่อวงจรทูพอร์ท อิมพีแดนซ์เงา และ
อิมพีแดนซ์วนซ้า วงจรกรองความถี่ ระบบคอมพิวเตอร์ มัลติโปรเซสเซอร์เทคโน โลยี
เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตรคอลสาหรับการสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เฉพาะบริเวณ

- วิชาเลือก
030523171 วงจรข่ายระบบสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communications Network)
วิชาบังคับก่อน : 030523104 การสื่อสารข้อมูล
ทฤษฎีวงจรทูพอร์ท การต่อวงจรทูพอร์ท อิมพีแดนซ์เงาและ
อิมพีแดนซ์วนซ้า วงจรกรองความถี่ ระบบคอมพิวเตอร์ มัลติโปรเซสเซอร์ เทคโนโลยี
เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล สาหรับการสื่อสาร สถาปัตยกรรม และการ
ประยุกต์ใช้งานระบบสื่อสารในปัจจุบัน
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030523372

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2554
030523374

เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Selected Topics in Communications Technology)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3(2-2-5) 030523183 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Selected Topics in Communications Technology)

2(2-0-4)

151

152

6. โครงสร้างของหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกนบังคับ
ข. กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา
ค. กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
หมายเหตุ

เกณฑ์มาตรฐาน
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 6

โครงสร้างเดิม
(หน่วยกิต)
15
6
3
3
3
64
34
30
6

โครงสร้างใหม่
(หน่วยกิต)
15
6
3
3
3
64
25
36
3
6

72

85

85

ไม่น้อยกว่า 42

จานวนหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับ

อนุปริญญา เมื่อนับรวมกับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตร ต้องไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต

7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
85

หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

85

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน
ข. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แขนงวิชาโทรคมนาคม

15
6
3
3
3
64
34
30
30
30
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน
ข. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แขนงวิชาโทรคมนาคม
ค. กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

15
6
3
3
3
64
25
36
36
36
36
3
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

7.2 รายวิชาในหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(จานวน 15 หน่วยกิต เท่ากับหลักสูตรเดิม)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

- กลุ่มวิชาภาษา
6
หน่วยกิต
30933151 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
(English for Communication Skills)
030933152 การเขียนรายงานและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
(Communicative English and Report Writing)

3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 030933152 การสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนรายงาน
(Communicative English and Report Writing)
เพิ่มรายวิชา
030933155 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(English Conversation for Daily Life)

3(3-0-6)

3(3-0-6) 030953103 การเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)
เพิ่มรายวิชา
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
(Modern Human Resource Management)
030953104 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
(Economics for Daily Life)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
030953103 การเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
030953106 ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
(Creative Thinking for Innovation)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(3-0-6) 030523123 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Computer in Everyday Life)
เพิ่มรายวิชา
030923102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Sciences in Daily Life)
030923103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
(Sciences and Technology for Quality of Life and Society)
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- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
030523103 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
(Computer in Everyday Life)

3(3-0-6) 030953106 ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
(Creative Thinking for Innovation)
เพิ่มรายวิชา
030953107 บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
(Personality for Association)

7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ

(จานวน 64 หน่วยกิต เท่ากับหลักสูตรเดิม)
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030523104 การสื่อสารข้อมูล
(Data Communications)
ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)

030523102 ระบบควบคุม
(Control System)
030523200 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
030523201 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)

ลดรายวิชานี้ออก
ลดรายวิชานี้ออก

1(0-2-1)
3(0-6-3)
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- กลุ่มวิชาแกนบังคับ (หลักสูตรเดิม 34 หน่วยกิต หลักสูตรใหม่ 28 หน่วยกิต)
030523100 การสื่อสารข้อมูล 1
3(3-0-6)
(Data Communications I)
030523101 วงจรรวม
3(3-0-6)
(Integrated Circuits)
030523102 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Control System)
030523200 โครงงานพิเศษ 1
1(0-2-1)
(Special Project I)
030523201 โครงงานพิเศษ 2
3(0-6-3)
(Special Project II)
030523300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
030523301 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
(Electronics Technology)
030523302 ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
(Microprocessors)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)
3(3-0-6) 030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
(Matrices and Vector Analysis)
เพิ่มรายวิชา
030523105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
030523106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology)
030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller System)
030523205 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
030523206 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology Laboratory)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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030713104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)
030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)
030943111 สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)
030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
(Matrices and Vector Analysis)

รหัสวิชา

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030523207 ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller System)
-

30

หน่วยกิต
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กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา (หลักสูตรเดิม 30 หน่วยกิต หลักสูตรใหม่ 36 หน่วยกิต)
- วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
- วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
030523110 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
(Data Structure and Algorithm Analysis)
030523111 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
(Introduction to Artificial Intelligence)
030523112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6) 030523112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network)
(Computer Network)
030523310 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
(Object Oriented Programming)
030523312 การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
(Computer Control of Machine and Process)
030523313 การโปรแกรมเครือข่าย
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
(Network Programming)
030523314 การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
(Digital Circuit Design)

1(0-2-1)

3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030523315 การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ
(Web Programming and Web Database)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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เพิ่มรายวิชา
030523116 การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)
030523117 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์
(Introduction to Artificial Intelligence)
030523118 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
030523119 การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Control of Machine and Process)
030523120 การโปรแกรมเครือข่าย
(Network Programming)
030523121 การออกแบบวงจรดิจิทัล
(Digital Circuit Design)
030523122 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึ่ม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
030523128 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
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030523124 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
2(2-0-4)
(Web Application Development)
030523217 ปฏิบัติการความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์
1(0-2-1)
(Artificial Intelligence Laboratory)
030523218 ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ
1(0-2-1)
(Object Oriented Programming Laboratory)
030523219 ปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์1(0-2-1)
(Computer Control of Machine and Process Laboratory)
030523220 ปฏิบัติการโปรแกรมเครือข่าย
1(0-2-1)
(Network Programming Laboratory)
030523221 ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล
1(0-2-1)
(Digital Circuit Design Laboratory)
030523222 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
1(0-2-1)
(Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)
030523228 ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล 1(0-2-1)
(Database Design and Application Laboratory)
030523224 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
1(0-2-1)
(Web Application Development Laboratory)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

- วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต
030523113 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signals Processing)
030523114 ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
(Network Security)
030523115 ปัญหาพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์
(Special Problems in Computer)
030523142 ระบบควบคุมดิจิทัล
(Digital Control System)
ลดรายวิชานี้ออก

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

3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
เพิ่มรายวิชา
030523101 วงจรรวม
(Integrated Circuits)
030523125 ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
(Industrial Microprocessors)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
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- วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
030523113 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signals Processing)
030523114 ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
(Network Security)
030523115 ปัญหาพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์
(Special Problems in Computer)
030523142 ระบบควบคุมดิจิทัล
(Digital Control System)
030523303 เทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology)
030523311 ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
(Industrial Microprocessors)

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

- วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
030223129 เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น
(Introductory Thermofluids)
030523140 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics)
030523340 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)

- วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 30 หน่วยกิต
3(3-0-6) 030223129 เทอร์โมฟลูดิดส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introductory to Thermofluids)
3(3-0-6) 030523140 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
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030523126 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
2(2-0-4)
(Linux Operating System and Administration)
030523127 การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
2(2-0-4)
(Mobile and Cloud Computing)
030523225 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Microprocessors Laboratory)
030523226 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ 1(0-2-1)
(Linux Operating System and Administration Laboratory)
030523227 ปฏิบัตกิ ารประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ 1(0-2-1)
(Mobile and Cloud Computing Laboratory)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
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030523341 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
(Process Control Technology)
030523342 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and Instrumentation)
030523343 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
(Programmable Logic Control for Industry)
030523344 การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
(Industrial Instrument Calibration)
030523345 การตรวจสอบกระบวนการด้านระบบสกาดา
(Process Monitoring Using SCADA System)

รหัสวิชา

3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
เพิ่มรายวิชา
030523143 เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)
030523144 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
(Process Control Technology)
030523145 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and Instrumentation)
030523146 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
(Programmable Logic Control for Industry)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

164

030523147 การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Instrument Calibration)
030523148 การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
2(2-0-4)
(Process Monitoring Using SCADA System)
030523243 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Control Technology Laboratory)
030523244 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
1(0-2-1)
(Process Control Technology Laboratory)
030523245 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory)
030523246 ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Programmable Logic Control for Industry Laboratory)
030523247 ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Instrument Calibration Laboratory)
030523248 ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
1(0-2-1)
(Process Monitoring Using SCADA System Laboratory)
030713104 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control
- วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
3(3-0-6) 030523141 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
(Introduction to Robotics)
3(3-0-6) 030523142 ระบบควบคุมดิจิทัล
(Digital Control System)
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 030713103 การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
3(3-0-6) 030713105 วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
เพิ่มรายวิชา
030523101 วงจรรวม
(Integrated Circuits)
030523178 เทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology)

6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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- วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
030523141 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
(Introduction to Robotics)
030523142 ระบบควบคุมดิจิทัล
(Digital Control System)
030523303 เทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology)
030713103 การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
030713105 วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
2(2-0-4)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030523278 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology Laboratory)
- วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาโทรคมนาคม 30 หน่วยกิต
3(3-0-6) 030523170 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Wave Theory)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ
(Microwave Communications)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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- วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาโทรคมนาคม
030523170 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Wave Theory)
030523173 การสื่อสารดาวเทียม
(Satellite Communications)
030523174 การสื่อสารไมโครเวฟ
(Microwave Communications)
030523175 การออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design)
030523303 เทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology)
030523371 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
(Digital Communications System)
030523372 เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
(Television and Video Control System)

1(0-2-1)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030523373 เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communications Technology)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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เพิ่มรายวิชา
030523101 วงจรรวม
(Integrated Circuits)
030523172 การสื่อสารระบบแสง
(Optical Communications)
030523177 การออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design)
030523178 เทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology)
030523179 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
(Digital Communications System)
030523180 เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
(Television and Video Control System)
030523181 เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communications Technology)
030523182 การออกแบบระบบฝังตัว
(Embedded System Design)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

- วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาโทรคมนาคม
030523171 วงจรข่ายระบบสื่อสาร
(Communications Network)
030523172 การสื่อสารระบบแสง
(Optical Communications)

- วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาโทรคมนาคม
3(3-0-6) 030523171 วงจรข่ายระบบสื่อสาร
(Communications Network)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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030523277 ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design Laboratory)
030523278 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communication Technology Laboratory)
030523279 ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
(Digital Communications System Laboratory)
030523280 ปฏิบัติการเครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
(Television and Video Control System Laboratory)
030523281 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communication Technology Laboratory)
030523282 ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว
(Embedded System Design Laboratory)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
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030523176 วิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณ
3(3-0-6) 030523176 วิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณ
3(3-0-6)
(Sound and Signals Engineering)
(Sound and Signals Engineering)
030523373 เทคโนโลยีโทรศัพท์
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
(Telephone Technology)
030523374 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
(Selected Topics in Communications Technology)
เพิ่มรายวิชา
030523112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Network)
030523173 การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite Communications)
030523183 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Selected Topics in Communications Technology)
030523283 ปฏิบัติการเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี การสื่อสาร
1(0-2-1)
(Selected Topics in Communication Technology Laboratory)
- วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
- วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
030523400 ประสบการณ์วิชาชีพ
3(0-270-1)
(Professional Training)

7.2 เปรียบเทียบแผนการศึกษา
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030523100
030523300

030523314
030943111
03xxxxxxx
03xxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การสื่อสารข้อมูล 1
(Data Communications I)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology)
การออกแบบวงจรดิจิทัล
(Digital Circuit Design)
สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(Social Science Elective Course)

รหัสวิชา

3(3-0-6) 030523104
3(2-2-5) 030523105
3(2-2-5) 030523106
3(2-2-5) 030523121
3(3-0-6) 030523205
3(x-x-x) 030523206
3(x-x-x) 030523221
030943111

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การสื่อสารข้อมูล
(Data Communications)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology)
การออกแบบวงจรดิจิทัล
(Digital Circuit Design)
ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology Laboratory)
ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล
(Digital Circuit Design Laboratory)
สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
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030523301

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

03xxxxxxx
03xxxxxxx

รวม

21(x-x-x)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(Social Science Elective Course)
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)

21(x-x-x)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 1

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6) 030523107
3(3-0-6) 030523112
3(3-0-6) 030523118
3(2-2-5) 030523122
3(3-0-6) 030523128
3(3-0-6) 030523207
3(x-x-x) 030523218
030523222

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller System)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications)
ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller System Laboratory)
ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming Laboratory)
ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis Laboratory)

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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030523101 วงจรรวม
(Integrated Circuits)
030523110 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
030523112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network)
030523302 ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessors)
030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)
030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
(Matrices and Vector Analysis)
03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

030523228 ปฏิบัติการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล 1(0-2-1)
(Database Design and Applications Laboratory)
030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)
03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
21(x-x-x)

รวม

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 1

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

21(x-x-x)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
030523400 ประสบการณ์วิชาชีพ
(Professional Training)
รวม

3(270 ชั่วโมง)
3(270 ชั่วโมง)
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รวม

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030523102
030523111
030523200

030523315
03xxxxxxx
03xxxxxxx
xxxxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ระบบควบคุม
(Control System)
ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์
(Introduction To Artificial Intelligence)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ
(Web Programming and Web Database)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(Humanities Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)

รหัสวิชา

3(3-0-6) 030523102
3(3-0-6) 030523117
1(0-2-1) 030523124
3(2-2-5) 030523200
3(2-2-5) 030523217
3(x-x-x) 030523224
3(x-x-x) 03052xxxx
3(x-x-x) 03xxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ระบบควบคุม
(Control System)
ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์
(Introduction to Artificial Intelligence)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence Laboratory)
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development Laboratory)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1
(Elective Option Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
(Humanities Elective Course)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
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030523310

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

03xxxxxxx
xxxxxxxxx

รวม

22(x-x-x)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)

22(x-x-x)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030523201
030523312
030523313

03052xxxx
03052xxxx
xxxxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Control of Machine and Process)
การโปรแกรมเครือข่าย
(Network Programming)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1
(Elective Option Course I)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2
(Elective Option Course II)
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)

รหัสวิชา

3(0-6-3) 030523116
3(2-2-5) 030523119
3(2-2-5) 030523120
3(3-0-6) 030523201
3(x-x-x) 030523219
3(x-x-x) 030523220
3(x-x-x) 03052xxxx
xxxxxxxxx

รวม

21(x-x-x)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
(Computer Control of Machine and Process)
การโปรแกรมเครือข่าย
2(2-0-4)
(Network Programming)
โครงงานพิเศษ 2
3(0-6-3)
(Special Project II)
ปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์1(0-2-1)
(Computer Control of Machine and Process Laboratory)
ปฏิบัติการโปรแกรมเครือข่าย
1(0-2-1)
(Network Programming Laboratory)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2
3(x-x-x)
(Elective Option Course II)
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
รวม

18(x-x-x)
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030713104

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030523100
030523300
030523301

030943111
03xxxxxxx
03xxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การสื่อสารข้อมูล 1
(Data Communication I)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology)
การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and Instrumentation)
สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(Social Science Elective Course)

รหัสวิชา

3(3-0-6) 030523104
3(2-2-5) 030523105
3(2-2-5) 030523106
3(2-2-5) 030523145
3(3-0-6) 030523205
3(x-x-x) 030523206
3(x-x-x) 030523245
030943111

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การสื่อสารข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Communication)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
(Computer Programming)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2(2-0-4)
(Electronics Technology)
การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Measurement and Instrumentation)
ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
(Computer Programming Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
1(0-2-1)
(Electronics Technology Laboratory)
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
(Industrial Measurement and Instrumentation Laboratory)
สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Differential Equations)
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030523342

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

03xxxxxxx
03xxxxxxx

รวม

21(x-x-x)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(Social Science Elective Course)
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)

21(x-x-x)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 1

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6) 030523107
3(30-6) 030523140
3(2-2-5) 030523146
3(2-2-5) 030523207
3(3-0-6) 030523246
3(3-0-6) 030713106
3(x-x-x) 030943112
03xxxxxxx

รวม

21(x-x-x)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
2(2-0-4)
(Microcontroller System)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Programmable Logic Control for Industry)
ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
1(0-2-1)
(Microcontroller System Laboratory)
ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
1(2-0-1)
(Programmable Logic Control for Industry Laboratory)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(x-x-x)
(Language Elective Course)
รวม

18(x-x-x)
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030523101 วงจรรวม
(Integrated Circuits)
030523140 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics)
030523302 ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessors)
030523343 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
(Programmable Logic Control for Industry)
030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)
030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
(Matrices and Vector Analysis)
03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(language Elective Course)

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 1

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
030523400 ประสบการณ์วิชาชีพ
(Professional Training)
รวม

3(270 ชั่วโมง)
3(270 ชั่วโมง)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030223129
030523102
030523200

030523344
03xxxxxxx
03xxxxxxx
xxxxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น
(Introductory Thermofluids)
ระบบควบคุม
(Control System)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)
การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
(Industrial Instrument Calibration)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(Humanities Elective Course I)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)

รหัสวิชา

3(3-0-6) 030223129
3(3-0-6) 030523102
1(0-2-1) 030523143
3(2-2-5) 030523147
3(2-2-5) 030523200
3(x-x-x) 030523243
3(x-x-x) 030523247
3(x-x-x) 03xxxxxxx
03xxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น
(Introductory to Thermofluids)
ระบบควบคุม
(Control System)
เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)
การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
(Industrial Instrument Calibration)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology Laboratory)
ปฏิบัติการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
(Industrial Instrument Calibration Laboratory)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(Humanities Elective Course)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
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030523340

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

xxxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)

22(x-x-x)

030523341
030523345
030713104

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
(Process Control Technology)
การตรวจสอบกระบวนการด้านระบบสกาดา
(Process Monitoring Using SCADA System)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)

22(x-x-x)

รหัสวิชา

3(0-6-3) 030523144
3(2-2-5) 030523148
3(2-2-5) 030523201
3(3-0-6) 030523244

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
(Process Control Technology)
การตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
(Process Monitoring Using SCADA System)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
(Process Control Technology Laboratory)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(0-6-3)
1(0-2-1)
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030523201

ชื่อวิชา

3(x-x-x)

รวม

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

03052xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1
(Elective Option Course I)
03052xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2
(Elective Option Course II)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(x-x-x) 030523248 ปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการด้วยระบบสกาดา
1(0-2-1)
(Process Monitoring Using SCADA System Laboratory)
3(x-x-x) 030713104 เศษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
3(x-x-x) 03052xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1
3(x-x-x)
(Elective Option Course I)
03052xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2
3(x-x-x)
(Elective Option Course II)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
21(x-x-x)

รวม

21(x-x-x-)
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รวม

รหัสวิชา

- แขนงวิชาโทรคมนาคม
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030523100
030523300
030523301

030943111
03xxxxxxx
03xxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การสื่อสารข้อมูล 1
(Data Communication I)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology)
เทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology)
สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(Social Science Elective Course)

รหัสวิชา

3(3-0-6) 030523104
3(2-2-5) 030523105
3(2-2-5) 030523106
3(2-2-5) 030523178
3(3-0-6) 030523205
3(x-x-x) 030523206
3(x-x-x) 030523278
030943111

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การสื่อสารข้อมูล
(Data Communication)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology)
เทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology)
ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Communications Technology Laboratory)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communications Technology Laboratory)
สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
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030523303

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

03xxxxxxx
03xxxxxxx

รวม

21(x-x-x)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(Social Science Elective Course)
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)

21(x-x-x)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 1

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา

ปีที่ 1

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 2

3(3-0-6) 030523101 วงจรรวม
(Integrated Circuits)
3(3-0-6) 030523107 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller System)
3(2-2-5) 030523170 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Wave Theory)
3(2-2-5) 030523179 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
(Digital Communication System)
3(3-0-6) 030523180 เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
(Television and Video Control System)
3(3-0-6) 030523207 ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller System Laboratory)
3(x-x-x) 030523279 ปฏิบัติการระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
(Digital Communication System Laboratory)
030523280 ปฏิบัติการเครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
(Television and Video Control System Laboratory)
030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
(Matrices and Vector Analysis)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
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030523101 วงจรรวม
(Integrated Circuits)
030523170 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Wave Theory)
030523302 ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessors)
030523371 ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล
(Digital Communication System)
030713106 การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control
030943112 เมตริกซ์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
(Matrices and Vector Analysis)
03xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

03xxxxxxx

รวม

ปีที่ 1

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

3(x-x-x)

รวม

21(x-x-x)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
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ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)

21(x-x-x)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
030523400 ประสบการณ์วิชาชีพ
(Professional Training)
รวม

3(270 ชั่วโมง)
3(270 ชั่วโมง)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030523102
030523174
030523175

030523372
03xxxxxxx
03xxxxxxx
xxxxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ระบบควบคุม
(Control System)
การสื่อสารไมโครเวฟ
(Microwave Communications)
การออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
เครื่องควบคุมระบบโทรทัศน์และวีดิโอ
(Television and Video Control System)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(Humanities Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)

รหัสวิชา

3(3-0-6) 030523102
3(3-0-6) 030523174
3(3-0-6) 030523177
1(0-2-1) 030523182
3(2-2-5) 030523200
3(x-x-x) 030523277
3(x-x-x) 030523282
3(x-x-x) 03xxxxxxx
03xxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ระบบควบคุม
(Control System)
การสื่อสารไมโครเวฟ
(Microwave Communications)
การออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design)
การออกแบบระบบฝังตัว
(Embedded System Design)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
ปฏิบัติการออกแบบสายอากาศ
(Antenna Design Laboratory)
ปฏิบัติการออกแบบระบบฝังตัว
(Embedded System Design Laboratory)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(Humanities Elective Course)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

188

030523200

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

xxxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)

22(x-x-x)

030523201
030523373
030713104

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
การสื่อสารดาวเทียม
(Satellite Communications)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communication Technology)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)

22(x-x-x)

รหัสวิชา

3(3-0-6) 030523172
3(0-6-3) 030523181
3(2-2-5) 030523201
3(3-0-6) 030523281

ชื่อวิชา

189

030523173

ชื่อวิชา

3(x-x-x)

รวม

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
การสื่อสารระบบแสง
(Optical Communications)
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communication Technology)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communication Technology Laboratory)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(0-6-3)
1(0-2-1)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

03052xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1
(Elective Option Course I)
03052xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2
(Elective Option Course II)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(x-x-x) 03052xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1
(Elective Option Course I)
3(x-x-x) 03052xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2
(Elective Option Course II)
3(x-x-x) xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
21(x-x-x)

รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

18(x-x-x)
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รวม

รหัสวิชา

191

ภาคผนวก 5
องค์ความรู้ที่เป็นสาระสาคัญตามลักษณะแขนงวิชา
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องค์ความรู้ที่เป็นสาระสาคัญตามลักษณะแขนงวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ขอบเขตองค์ความรู้พื้นฐาน
1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2) กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3) กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
4) กลุ่มความรู้โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
5) กลุ่มความรู้ด้านฮาร์ทแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
เนื้อหาความรู้

1

1. พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)
2. คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
3. อิเล็กทรอนิกส์
ระบบควบคุม
(Control System)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Technology)
4. ตรรกศาสตร์ดิจิทัล
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 1
(Digital Circuit and Logic Design I)

2

x

องค์ความรู้
3

4

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
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เนื้อหาความรู้
5. โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)
6. โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor)
ระบบควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว
(Embedded Control System)
7. ระบบปฎิบัติการ
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
(Linux Operating System and Administration)
8. ระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications)
9. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ปัญหาพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์
(Special Problems in Computer)
10. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network System)
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
(Network Security)
โปรแกรมระบบเครือข่าย
(Network Programming)
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เนื้อหาความรู้
การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
Mobile and Cloud Computing
11. กลุ่มด้านวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
ประสบการณ์วิชาชีพ
(Professional Training)
โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
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สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม)
ขอบเขตองค์ความรู้พื้นฐาน
1) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง
(Applied Mathematics, Computer and Simulations)
2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics)
3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์การไหล (Thermal Sciences and
Fluid Mechanics)
4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials)
5) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy)
6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics)
7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management)
8) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Biology Health and
Environment)
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) (แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม )
องค์ความรู้
เนื้อหาความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8
(1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Basic Electrical and Electronics Engineering)
เทอร์โมฟลูอิดส์เบื้องต้น
x
(Introductory Thermofluids)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
x
x
(Power Electronics)
(2) กลุ่มความรู้ด้านการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)
การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
x
x
(Industrial Measurement and Instrumentation)
การปรับเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
x
x
(Industrial Instrument Calibration)
(3) กลุ่มความรู้ด้านระบบและการควบคุม (System and Control)
เทคโนโลยีการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
x
x
(Industrial Control Technology)
เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ
x
x
(Process Control Technology)
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเพื่องานอุตสาหกรรม
x
x
(Programmable Logic Control for Industry)
การตรวจสอบขบวนการด้วยระบบสกาดา
x
(Process Monitoring Using SCADA System)
ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
x x
x
(Introduction to Robotics)
ระบบควบคุมดิจิทัล
x
(Digital Control System)
(4) กลุ่มความรู้ด้านระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System)
เทคโนโลยีการสื่อสาร
x
x
(Communications Technology)
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องค์ความรู้
เนื้อหาความรู้
(5) กลุ่มความรู้ด้านบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management)
การควบคุมคุณภาพ
x
(Quality Control)
วิศวกรรมความปลอดภัย
x x x
(Safety Engineering)
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ภาคผนวก 6
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 2

199

200

โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อใช้บริหารจัดการน้้าอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้้าตาล

201

202

โครงการประยุกต์ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT ร่วมกับระบบการพยากรณ์ผลผลิตอ้อยเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจส้าหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย ระยะที่ 2

203

204

โครงการประยุกต์ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT ร่วมกับระบบการพยากรณ์ผลผลิตอ้อยเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจส้าหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย ระยะที่ 3

205

เครื่องด้าวย่างแบบอัตโนมัติส้าหรับเด็กพิการทางสมอง

206

ชุดทดลองการส่งสัญญาณบนระบบเส้นใยน้าแสง
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ภาคผนวก 7
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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