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I มคอ.2  

สารบัญ 

 

หมวดที ่ 1. ข้อมูลทั่วไป         หน้า 
  1. ชื่อหลักสูตร           1 
  2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         1 
  3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร       1 
  4. จ านวนหน่วยกิต          1 
  5. รูปแบบของหลักสูตร          1 
  6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร     2 
  7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน     2 
  8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา       2 
  9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 
                         ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        2 
  10.สถานที่จัดการเรียนการสอน         3 
  11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 
                         ในการวางแผนหลักสูตร         3 
  12.ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 

     พันธกิจของสถาบัน          4 
  13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน     4 
 
หมวดที ่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
  1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      5 
  2. แผนพัฒนาปรับปรุง          5 
 
หมวดที ่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
  1. ระบบการจัดการศึกษา          6 
  2. การด าเนินการหลักสูตร         6 
  3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน         8 
  4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม     35 
  5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย     36 
 
หมวดที ่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล     
  1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา     36 
  2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน      37 
  3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา    
    (Curriculum Mapping)       42 
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II 

สารบัญ (ต่อ) 
 
หมวดที ่ 5.    หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา           หน้า 
  1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน     49 
  2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    49 
  3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      49 
 
หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
  1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      49 
  2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์     50 
 
หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
  1. การบริหารหลักสูตร        50 
  2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน      52 
  3. การบริหารคณาจารย์        52 
  4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน     53 
  5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา     53 
  6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 53 
  7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   54 
 
หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน      56 
  2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม      56 
  3. การประเมินผลการด าเนินงานรายละเอียดหลักสูตร    56 
  4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร    57 
 
 

เอกสารแนบ (ภาคผนวก)          
(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554     58 
(ข) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง  

การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา     80 
(ค) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. 2557      85 
(ง) ค าอธิบายรายวิชา        208 
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน     232 
(ฉ) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร      240 
(ช) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร    242 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมสารสนเทศ 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
สาขาวิชา   วิศวกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
        ชื่อภาษาไทย       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
        ชื่อภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Information Engineering  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
   (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Information Engineering) 
   ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ)   

           (ภาษาอังกฤษ)   : B.Eng. (Information Engineering) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) 
ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
       146 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี    
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

5.3. การรับเข้าศึกษา  
 รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี 

5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรใหม ่     ก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557         

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่  2/2557 
เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 3/2557 
เมื่อวันที่ 26 .เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2559 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
(1) วิศวกรออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(2) วิศวกรออกแบบและพัฒนาระบบการสื่อสารไร้สาย 
(3) วิศวกรบริหารและจัดการข้อมูลและสร้างงานนวัตกรรมสารสนเทศ  
(4) System Integrator for next generation network technologies 
(5) อาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
(6) ยกเว้นอาชีพทีต่้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.จักรี  ทีฆภาคย์วิศิษฎ ์ - อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์),  
  2534 
- M.Eng (Electrical Engineering, 
  Major: Telecommunication 
  Engineering), 2543  
- Ph.D.(Electrical Engineering, 
  Major:Telecommunication 
  Engineering), 2549  

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- University of Sydney,  
  Australia. 
 
- University of Sydney,  
  Australia. 

2. อ.ดร.รัฐพงษ ์ สุวลักษณ์ - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร), 
  2548 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  2551  
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2555  
 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

3. อ.พิศากร สิทธิวัจน์ - วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), 
   2545 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  2549 

- มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก 
  เฉยีงเหนือ 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
   คุณทหารลาดกระบัง 

4. อ.อรรถศาสตร์  นาคเทวัญ - คอ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์และ 
  คอมพิวเตอร์), 2538 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) , 2545 
   

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
   คุณทหารลาดกระบัง 

5. อ.รัตติกร  สมบัติแก้ว - อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์), 2539  
- วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 2548 
   

- มหาวิทยาลัยสยาม 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
   คุณทหารลาดกระบัง 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
จังหวัดชุมพร 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

        เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศใน
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร การด าเนินธุรกิจ และการท าธุรกรรมทางการเงิน           
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) ที่ได้มีการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วของวงการอุตสาหกรรมในประเทศ ที่จะต้องก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคาม ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม ที่เห็นชัดเจนก็คือ ในส่วนของเทคโนโลยีการสื่อสารด้านความเร็วสูง (เทคโนโลยี 3G, 4G) ที่เต็มไปด้วย
บริการเบ็ดเสร็จด้านสารสนเทศ ซึ่งจะมีการช่วงชิงความได้เปรียบทั้งด้านการตลาดและการพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสูงกันอย่างรุนแรงในระดับนานาชาติเลยทีเดียว ซึ่งก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนใน
อนาคตอันใกล้นี้ ในส่วนของการวิจัยเทคโนโลยีระดับสูงไม่ว่าจะเป็นจากองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานการศึกษา
ต่าง ๆ ในประเทศนั้น ยังนับว่ามีการขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอยู่มาก จึงนับว่าเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งที่
ภาครัฐเองท่ีต้องเพ่ิมการสนับสนุนและให้ความสนใจกับปัญหาเหล่านี้กันอย่างจริงจัง 
 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
        การเชื่อมโยงกันของโลกข้อมูลข่าวสารแบบโลกภิวัฒน์นั้น เป็นการเชื่อมโยงสื่อสารข้อมูลที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึงกันในระดับโลก ประกอบกับการเคลื่อนย้ายทรัพยกรมนุษย์อย่างเสรี ซึ่งก าลังจะน าไปสู่การ
แข่งขันด้านตลาดแรงงาน โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในหลายๆด้านก็จะถูกน าเข้ามาใช้งานในประเทศมากขึ้น
เรื่อยๆ ถ้าหากการจัดเตรียมบุคลากรไม่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็อาจส่งผลการการแข่งขันกับ
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ต่างประเทศได้ อีกบริบทหนึ่งของการเติบโตทางด้านเทคโนโลยี ก็จะส่งผลกระทบต่อความเป็นไปทั้งทางด้าน 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิธีการคิด ชีวิตความเป็นอยู่ และการท างานทั้งของ
บุคคลและองค์กร เพราะข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้นจะส่งผลต่อแนวคิดนั่นเอง ซึ่งหากการผลิตบุคลากรด้าน
สารสนเทศ ที่นอกจากจะมีความสามารถด้านวิทยาการแล้ว ยังต้องมีทั้งคุณธรรม จริยธรรม ต่ออาชีพตนเอง 
ย่อมจะเป็นการลดปัญหาที่จะมีต่อสังคมและวัฒนธรรมได้เช่นกัน 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

        จากหัวข้อสถานการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ได้กล่าวมา ท าให้การพัฒนาหลักสูตร
วิศวกรรมสารสนเทศต้องมีทั้งความทันสมัยและการเร่งวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆ สร้างนักวิจัยหรือวิศวกรที่มีทั้ง
ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงการน าเทคโนโลยีด้านสารสนเทศไปใช้ให้เหมาะสมอย่างชาญฉลาดจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง การทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับเป็นภาระกิจที่ส าคัญอันดับต้น ๆ ของวงการ
การศึกษาและวงการอุตสาหกรรมไทยเพ่ือพร้อมส าหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติที่จะต้องมีมาอย่างแน่นอน
ในอนาคตดังกล่าว 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
       จากข้อพันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีอยู่ 4 ข้อดังนี้ 

1) การจัดการเรียนการสอน 
2) การวิจัย 
3) บริการวิชาการ 
4) ทะนุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

        ซึ่งเป็นพันธกิจที่จะน าไปสู่วิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นน าที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญาและศิลปะวิทยาการในการพัฒนาชาติสู่
สากล ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรจึงท าให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยทันต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแบบ
ก้าวกระโดด เพ่ิมความเข้มแข็งของสถาบัน และนอกจากนี้ในกิจกรรมนอกหลักสูตรเองก็มีทั้งการบริการวิชาการ
ต่อสังคม และกิจกรรมที่ด ารงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นการให้การศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร
วิศวกรรมสารสนเทศนี้ ย่อมเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา 
วิจัย และเป็นการน าเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งาน ภายใต้กรอบจริยธรรมอันดีอันเป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์
ของการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติดังกล่าวมาข้างต้น 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปิดสอน 
     เพื่อใหบริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ สาขาวิชาอ่ืน)   

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   หมวดวิชาเฉพาะ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
   ไม่มี 

 13.3  การบริหารจัดการ  
   ไม่มี  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
      เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสารสนเทศ โดยให้การศึกษาพ้ืนฐานทางด้านระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ แต่
มุ่งเน้นการสร้างความรู้ที่ต้องมีการผสมผสานของเทคโนโลยีหลายด้านเข้าด้วยกัน เพ่ือรองรับการให้บริการ
สารสนเทศภายใต้เครือข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่ 
1.2 ความส าคัญ 
      เทคโนโลยีทางวิศวกรรมสารสนเทศเป็นสาขาที่มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงท าให้
การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิศวกรรมสารสนเทศนั้นจัดได้ว่ามีความส าคัญในระดับประเทศ เพ่ือรองรับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองภายในประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศที่
ความรู้เชิงลึกท าให้สามารถท างานทางด้านการพัฒนาและวิจัยต่อไปได ้
 
1.3 วัตถุประสงค์ 
      1.3.1 เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ เพ่ือ
รองรับการให้บริการสารสนเทศภายใต้เครือข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่ อันจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
      1.3.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงหลาย
ด้านเข้าด้วยกันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ 
      1.3 .3 เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยประยุกต์ทางวิศวกรรมสารสนเทศ อันจะก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
เพ่ือศึกษาตอ่ระดับปริญญาโทเอกในสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาที่ 
   เป็นอิสระสอดคล้องกับความสนใจ 
   และความต้องการในงานวิจัย 
   ปัจจุบันมากยิ่งข้ึน  

1. ส ารวจวชิาและปรับเปลี่ยนวิชา 
   หรือเนื้อหาให้มีความทันสมัยสอด 
   คล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง 
   เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

1. นักศึกษามีความรู้ความสามารถ 
   ตอบสนองต่อการพัฒนาเทคโน 
   โลยีใหม่ๆ เป็นที่ยอมรับแก่ 
   หน่วยงานทั้งภาครัฐและ 
   ภาคเอกชนได้ 

2. พัฒนาบุคลากรและทรัพยากร 
   การเรียนการสอนให้สอดคล้อง 
   กับหลักสูตร 

1. ส ารวจความพร้อมของทรัพยากร 
2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรปรับปรุง 
   ความรู้ตนเองอย่างเสม่ าเสมอ เช่น 
 

1. รายงานสรุปความพร้อมของ 
   ทรัพยากรประกอบการเรียนการ 
   สอน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

การเข้าร่วมสัมมนา หรือน าเสนอ
ผลงานวิจัย เป็นต้น 

2. มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ใน รูปแบบต่างๆ เช่น การตีพิมพ์
ผลงานและการเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการ เป็นต้น 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
    ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาโดยสัดส่วน
เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ ข้อก าหนดต่าง ๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบังว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
 มีภาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  วัน – เวลาราชการปกติ 
   ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน  เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
        ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษา 
แห่งอ่ืน ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับ
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

 2.4  กลยุทธในการด าเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจ ากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน  
  และการแบ่งเวลา 
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 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา  
  และให้เน้นย้ าในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่             
  วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้น 
  ปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 2.5.1 แผนการรับนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2  50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3   50 50 50 
ชั้นปีที่ 4    50 50 
รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    50 50 

 
  สรุปแผนการรับนักศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    50 50 

 
     2.6 งบประมาณตามแผน  
  2.6.1 งบประมาณตามแผน 

ปีงบประมาณ 2557 2558 2559 2560 2561 
งบบุคลากร 3,600,000 3,780,000 3,969,000 4,167,000 4,376,000 
งบลงทุน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
งบด าเนินการ 1,000,000 1,500,000 2,250,000 3,375,000 3,544,000 
รวม 6,100,000 6,780,000 7,719,000 9,042,000 9,420,000 
ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย  39,000 บาท/คน/ ปี 

   
2.7 ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน  
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถาม)ี  
      เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ข) 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    146 หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตร ปกติ 4 ปี 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
กลุ่มวิชาภาษา 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

30 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
กลุ่มวิชาบังคับ 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
กลุม่วิชาศึกษาทางเลือก 

110 หน่วยกิต 
16 หน่วยกิต 
76 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
รวม 146 หน่วยกิต 

   
3.1.3 รายวิชา  
   

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบังเปิดสอน (ภาคผนวก ค)  
 

 ข.   หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน  16 หน่วยกิต   

                   หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11446101  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1        3 (3-0-6) 

  ENGINEERING MATHEMATICS 1 

11446102  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2        3 (3-0-6) 

  ENGINEERING MATHEMATICS 2 
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11446203  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3        3 (3-0-6) 

  ENGINEERING MATHEMATICS 3 

11176540   การฝึกงานอุตสาหกรรม      0 (0-45-0) 

  INDUSTRIAL TRAINING 

11106104  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     3 (2-2-5) 

  COMPUTER PROGRAMMING   

11106590  เตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกร     0 (0-3-0) 

  PRE-ENGINEER ACTIVITIES 

11176101  อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน     3 (3-0-6) 

  FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS    

11176102  ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน     1 (0-3-2) 

  FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS LABORATORY   

 

กลุ่มวิชาบังคับ    76 หน่วยกิต 

                  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11176143  ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน    3 (2-3-5) 

  MICROPROCESSOR AND ITS APPLICATIONS  

11176144  คณิตศาสตร์วิศวกรรมสารสนเทศ     3 (3-0-6) 

  INFORMATION ENGINEERING MATHEMATICS   

11176145  องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     3 (3-0-6) 

  COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE   

11176146  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ     3 (2-3-5) 

  OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING  

11176247  หลักการของระบบการสื่อสาร     3 (3-0-6) 

  PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS  

11176248  ปฏิบัติการทางหลักการของระบบการสื่อสาร    1 (0-3-2) 

  PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS LABORATORY  

11176249  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม     3 (3-0-6) 

  DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS  
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11176250  เทคโนโลยีการบริการอิเล็กทรอนิกส์     3 (3-0-6) 

  E-SERVICE TECHNOLOGY   

11176251  หลักการของการสื่อสารข้อมูลเครือข่าย     3 (3-0-6) 

  PRINCIPLES OF DATA COMMUNICATIONS NETWORKS     

11176252  เครือข่ายโทรคมนาคม     3 (3-0-6) 

  TELECOMMUNICATION NETWORK   

11176253  ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส     3 (3-0-6) 

  INFORMATION THEORY AND CODING   

11176254  ระบบฐานข้อมูล     3 (3-0-6) 

  DATABASE SYSTEMS   

11176255  เว็บเทคโนโลยี     3 (2-3-5) 

  WEB TECHNOLOGY  

11176256  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสารสนเทศ     1 (0-3-2) 

  INFORMATION ENGINEERING LABORATORY  

11176357  เหมืองข้อมูล     3 (3-0-6) 

  DATA MINING   

11176358  เครือข่ายสารสนเทศไร้สาย     3 (3-0-6) 

  WIRELESS INFORMATION NETWORK  

11176359  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ     3 (3-0-6) 

  OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 

11176360  เว็บเซอร์วิส     3 (3-0-6) 

  WEB SERVICES 

11176361  วิศวกรรมสื่อผสม     3 (3-0-6) 

  MULTIMEDIA ENGINEERING  

11176362  การออกแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและการปฏิบัติ    3 (2-3-5) 

  INTERNETWORKING DESIGN AND PRACTICE    

11176363  การสื่อสารระยะใกล้     3 (3-0-6) 

  SHORT RANGE COMMUNICATION  
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11176364  สถาปัตยกรรมเชิงบริการ     3 (3-0-6) 

  SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE  

11176365  เครือข่ายยุคหน้า     3 (3-0-6) 

  NEXT GENERATION NETWORK   

11176366  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล     3 (3-0-6) 

  INFORAMTION SECURITY   

11176367  การวัดประสิทธิภาพเครือข่าย     3 (3-0-6) 

  NETWORK PERFORMANCE    

11176368  การกระจายสัญญาณแบบดิจิทัล     3 (3-0-6) 

  DIGITAL BROADCASTING  

11176369  ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเครือข่ายยุคหน้า     2 (0-6-3) 

  NEXT GENERATION NETWORK TECHNOLOGY LABORATORY  

 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา                               12 หน่วยกิต 

                   หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11176401  แนวคิดการออกแบบอุปกรณ์สารสนเทศ     3 (3-0-6) 

  INFORMATION DEVICE DESIGN CONCEPT 

11176402  ระบบฝังตัว     3 (2-2-5) 

  EMBEDDED SYSTEMS 

11176403  การเชื่อมต่อวงจรสมัยใหม่     3 (3-0-6) 

  MODERN HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE 

11176404  เครือข่ายเซนเซอร์และแอดฮอคไร้สาย     3 (3-0-6) 

  WIRELESS AD HOC AND SENSOR NETWORKS 

11176405  การบริการบนพ้ืนฐานของต าแหน่ง     3 (3-0-6) 

  LOCATION BASED SERVICES 

11176406  การสื่อสารแบบแถบกว้าง     3 (3-0-6) 

  BROADBAND COMMUNICATIONS 
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11176407  ระบบสื่อสารทางแสงและการเข้าถึงเครือข่าย      3 (3-0-6) 

  OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM AND ACCESS NETWORKS 

11176408  การค านวณแบบเคลื่อนที่     3 (3-0-6) 

  MOBILE COMPUTING 

11176409  ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     3 (3-0-6) 

  ELECTRONIC BUSINESS 

11176410  นิติศาสตร์ดิจิทัล     3 (3-0-6) 

  DIGITAL FORENSIC 

11176411  ปัญญาประดิษฐ์     3 (3-0-6) 

  ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

11176412  คลังข้อมูล     3 (3-0-6) 

  DATA WAREHOUSE 

11176413  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์    3 (3-0-6) 

  HUMAN-COMPUTER INTERACTION 

11176414  ระบบการค้นคืนสารสนเทศ     3 (3-0-6) 

  INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS 

11176415  เทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วสูง     3 (3-0-6) 

  HIGH-SPEED NETWORKING TECHNOLOGIES 

11176416  ระบบเสียงบนไอพี     3 (3-0-6) 

  VOICE OVER IP 

11176417  มูลค่าเพ่ิมของวิศวกรรมเซอร์วิสบนเครือข่ายยุคหน้า    3 (3-0-6) 

  VALUE ADDED SERVICE ENGINEERING IN NEXT GENERATION NETWORKS 

11176418  ระบบสารสนเทศบนเว็บ     3 (3-0-6) 

  WEB INFORMATION SYSTEMS 

11176419  ระบบเครือข่ายมิดเดิลแวร์     3 (3-0-6) 

  MIDDLEWARE NETWORK SYSTEMS 

11176420  การบริหารจัดการเครือข่าย     3 (3-0-6) 

  NETWORK MANAGEMENT 
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11176421  จริยธรรมและกฏหมายส าหรับวิศวกรสารสนเทศ    3 (3-0-6) 
  ETHICS AND LAWS FOR INFORMATION ENGINEER 
11176422  การประมวลผลคลาวด์     3 (3-0-6) 
  CLOUD COMPUTING 
กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก                                6 หน่วยกิต 
 วิชาการศึกษาทางเลือกจะแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม
ส าหรับตนเอง 1 ทางเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
 
1. โครงงานพิเศษ  
               หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11176441   โครงงาน 1    3 (0-9-0) 
  PROJECT 1 
11176442   โครงงาน 2    3 (0-9-0) 
  PROJECT 2 
 
2. สหกิจศึกษา 
               หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11176538   สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมสารสนเทศ  6 (0-45-0) 
  CO-OPERATIVE EDUCATION IN INFORMATION ENGINEERING    
 
3. การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
 การศึกษาทางเลือกนี้แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือการศึกษาต่างประเทศ หรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ โดย
นักศึกษาจะต้องเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
การศึกษาต่างประเทศ 
 นักศึกษาที่เลือกเรียน การศึกษาต่างประเทศ สามารถด าเนินการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันที่ศึกษาใน
ต่างประเทศได้ตามประกาศของสถาบันฯ ไมเ่กิน 6 หน่วยกิต  
 
การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
               หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11176541   การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ    6 (0-45-0)  
  OVERSEA TRAINING 
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ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา    

   รหัสวิชาที่ใช้ ก าหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  
        รหัสตัวที่ 1,2 ได้แก่เลข 11 หมายถึง   วิทยาเขตชุมพร 
        รหัสตัวที่ 3,4      ได้แก่เลข 17 หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
        รหัสตัวที่ 5 ได้แก่เลข        6    หมายถึง      ระดับปริญญาตรี 
        รหัสตัวที่ 6,7,8     หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา  
  
3.1.4 แผนการศึกษา 
 3.1.4.1 นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11446101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

ENGINEERING MATHEMATICS 1 
3 (3-0-6) 

11106104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER PROGRAMMING 

3 (2-2-5)  

11176101 อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 
FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS   

3 (3-0-6) 

11176102 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 
FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS LABORATORY  

1 (0-3-2) 

11176143 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน 
MICROPROCESSOR  AND  ITS APPLICATIONS 

3 (2-3-5) 

11106590 เตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกร 
PRE-ENGINEER ACTIVITIES 

0 (0-3-0) 

90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา) 3 (x-x-x) 
90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 3 (x-x-x) 
       รวม 19 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11446102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 

ENGINEERING MATHEMATICS 2 
3 (3-0-6) 

11176144 คณิตศาสตร์วิศวกรรมสารสนเทศ 
INFORMATION ENGINEERING MATHEMATICS  

3 (3-0-6) 

11176145 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE  

3 (3-0-6) 

11176146 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
OBJECT- ORIENTED PROGRAMMING 

3 (2-3-5) 

90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา) 3 (x-x-x) 
90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป(กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 3 (x-x-x) 
90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์) 3 (x-x-x) 
       รวม 21 
 

     ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11446203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 

ENGINEERING MATHEMATICS 3 
3 (3-0-6) 

11176247 หลักการของระบบการสื่อสาร 
PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

11176248 ปฏิบัติการทางหลักการของระบบการสื่อสาร 
PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS 
LABORATORY 

1 (0-3-2) 

11176249 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

3 (3-0-6) 

11176250 เทคโนโลยีการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
E-SERVICE TECHNOLOGY  

3 (3-0-6) 

11176251 หลักการของการสื่อสารข้อมูลเครือข่าย 
PRINCIPLES OF DATA COMMUNICATIONS NETWORKS 

3 (3-0-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มสังคมศาสตร์) 3 (x-x-x) 
90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา) 3 (x-x-x) 
  รวม 22 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11176252 เครือข่ายโทรคมนาคม 

TELECOMMUNICATION NETWORK  
3 (3-0-6) 

11176253 ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส 
INFORMATION THEORY AND CODING  

3 (3-0-6) 

11176254 ระบบฐานข้อมูล 
DATABASE SYSTEMS  

3 (3-0-6) 

11176255 เว็บเทคโนโลยี 
WEB TECHNOLOGY 

3 (2-3-5) 

11176256 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสารสนเทศ 
INFORMATION ENGINEERING LABORATORY 

1 (0-3-2) 

90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์) 3 (x-x-x) 
90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา) 3 (x-x-x) 

รวม 19 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11176357 เหมืองข้อมูล 

DATA MINING  
3 (3-0-6) 

11176358 เครือข่ายสารสนเทศไร้สาย 
WIRELESS INFORMATION NETWORK 

3 (3-0-6) 

11176359 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถ ุ
OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 

3 (3-0-6) 

11176360 เว็บเซอร์วิส 
WEB SERVICES 

3 (3-0-6) 

11176361 วิศวกรรมสื่อผสม 
MULTIMEDIA ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

11176362 การออกแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและการปฏิบัติ 
INTERNETWORKING DESIGN AND PRACTICE  

3 (2-3-5) 

90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์) 3 (x-x-x) 
รวม 21 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11176363 การสื่อสารระยะใกล้ 

SHORT RANGE COMMUNICATION 
3 (3-0-6) 

11176364 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE 

3 (3-0-6) 

11176365 เครือข่ายยุคหน้า 
NEXT GENERATION NETWORK  

3 (3-0-6) 

11176366 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
INFORAMTION SECURITY  

3 (3-0-6) 

11176367 การวัดประสิทธิภาพเครือข่าย 
NETWORK PERFORMANCE   

3 (3-0-6) 

11176368 การกระจายสัญญาณแบบดิจิทัล 
DIGITAL BROADCASTING 

3 (3-0-6) 

11176369 ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเครือข่ายยุคหน้า 
NEXT GENERATION NETWORK TECHNOLOGY LABORATORY 

2 (0-6-3) 

รวม 20 
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11176540 การฝึกงานอุตสาหกรรม 

INDUSTRIAL TRAINING 
0 (0-45-0) 

รวม 0 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนโครงงานพิเศษ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11176441 โครงงาน 1 

PROJECT 1 
3 (0-9-0) 

11176xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
TECHNICAL ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

11176xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
TECHNICAL ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

รวม 12 
 

ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน สหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11176538 สหกิจศึกษาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศ 

CO - OPERATIVE  EDUCATION IN  INFORMATION 
ENGINEERING 

6 (0-45-0) 

รวม 6 
 
 

ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน การศึกษาหรือการฝึกงานต่างประเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxxx วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 6 (x-x-x) 
หรือ   
11176541 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

OVERSEA TRAINING 
6 (0-45-0) 

รวม 6 
 

หมายเหตุ ตามแผนการศึกษาของชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาสามารถน าวิชาต่างๆ ในภาค
เรียนที ่1 ไปลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 และสามารถน าวิชาต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ไปลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 
1 ได ้(การลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 4 ให้ลงทะเบียนวิชาให้ครบตามแผนการศึกษา) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนโครงงานพิเศษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

11176442 โครงงาน 2 
PROJECT 2 

3 (0-9-0) 

11176xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
TECHNICAL ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

11176xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
TECHNICAL ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

รวม 12 
 

ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน สหกิจศึกษา และ การศึกษาหรือการฝึกงานต่างประเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
11176xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 

TECHNICAL ELECTIVES 
3 (x-x-x) 

11176xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
TECHNICAL ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

11176xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
TECHNICAL ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

11176xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
TECHNICAL ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

รวม 18 
 

หมายเหตุ ตามแผนการศึกษาของชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาสามารถน าวิชาต่างๆ ในภาค
เรียนที ่1 ไปลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 และสามารถน าวิชาต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ไปลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 
1 ได ้(การลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 4 ให้ลงทะเบียนวิชาให้ครบตามแผนการศึกษา) 

 รวมตลอดหลักสูตร  146 หน่วยกิต                     
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 3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 

 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ง) 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. อ.ดร.จักรี  ทีฆภาคย์วิศิษฎ ์
   (3-1005-02970-20-4) 

- อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
 ทหารลาดกระบัง, 2534 
- M.Eng (Electrical Engineering, 
  Major: Telecommunication 
  Engineering) University of Sydney, 
  Australia, 2543 
- Ph.D.(Electrical Engineering, 
  Major: Telecommunication 
  Engineering) University of Sydney, 
  Australia, 2549 

1. งานวิจัย 
   (เอกสารแนบภาคผนวก ช) 
 - การสื่อสารไร้สายรุ่นที่4 (4G)   
2. ภาระงานสอน 
- Data Communication 
  Network  
  (3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- Digital Communication 
  (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 
  และสารสนเทศ   
  (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
-  Digital Broadcasting 
   (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 

3. อ.ดร.รัฐพงษ์  สุวลักษณ์ 
     (3-9001-00269-05-9) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
   คุณทหารลาดกระบัง, 2551 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2555 
 
 
 
 
 

1. งานวิจัย 
   (เอกสารแนบภาคผนวก ช) 
- การออกแบบสายอากาศ 
   ส าหรับระบบอาร์เอฟไอดี 
-  อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา 
   และการติดต่อสื่อสารแบบ 
   ไร้สาย 
2. ภาระงานสอน 
- Microwave Engineering  
  (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- Short Range 
  Communication 
  (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

3. อ.พิศากร สิทธิวัจน์ 
   (3-4199-00609-40-0) 

- วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)  
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
  2545 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
   คุณทหารลาดกระบัง, 2549 

1. งานวิจัย 
   (เอกสารแนบภาคผนวก ช) 

-  Communications 
2. ภาระงานสอน 
-  Selected Topic in 
    Computer 
    (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
-   Wireless Information 
     Network 
    (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
-   Mathematics and 
    Computer for  daily life 
    (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 

4. อ.อรรถศาสตร์  นาคเทวัญ 
   (3-8097-00050-44-8) 

- คอ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545 

1. งานวิจัย 
   (เอกสารแนบภาคผนวก ช) 
- Image processing 
2. ภาระงานสอน 
- Digital Circuits and Logic  
  Design (6 ชั่วโมง / สัปดาห)์ 
 - Fundamentals of  
   Electronics 
   (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 

5. อ.รัตติกร  สมบัติแก้ว 
  (3-8413-00139-73-8) 

- อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 
  มหาวิทยาลัยสยาม , 2539 
- วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2548 

1. งานวิจัย 
  (เอกสารแนบภาคผนวก ช) 
 - การสื่อสารไร้สายรุ่นที่4 (4G)   
2. ภาระงานสอน 
- Data Communication 
  Network (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Digital Communication 
  (3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- การประยุกต์ใช้คอมพิว-เตอร์ 
  และสารสนเทศ   
  (3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. อ.ดร.เกษมสุข  เสพศิริสุข 
 

- วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542 
- วศ.ม.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544 
- D.Eng (Science and  
  Technology) Tokai University, 
  JAPAN, 2552 

1. งานวิจัย 
- Image Processing 
- Digital Watermarking 
- Microprocessor 

Applications 
2. ภาระงานสอน 
- Electric Circuit Analysis             

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- Digital Communications     

(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Engineering Probability 

and Statistic  
(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 

2. อ.พิมล  ผลพฤกษา 
 

- วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543 
- วศ.ม.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 

1. งานวิจัย 
- Biomedical Electronics 

Instruments  
- Microprocessor 

Applications 
- Signal Processing 
2. ภาระงานสอน 
- Electrical Engineering              

(3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- Signal and System                    

(3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- Control System                         

(3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- Microprocessors and 

Applications  
(3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

3. อ.มนตรี  ไชยชาญยุทธ์ 
 

-วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
 คุณทหารลาดกระบัง, 2546 
-วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
 คุณทหารลาดกระบัง, 2548 

1. งานวิจัย 
- Biomedical Electronics 

Instruments  
- Microprocessor 

Applications 
- Signal Processing 
- Power Electronics 
2. ภาระงานสอน 
- Power Electronics                

(3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- Semiconductor Physics       

(3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- Semiconductor Devices       

(3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- Biomedical Electronics         

(3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
4. อ.สักกะพันธ์  คล้ายดอก 
   จันทร์ 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 

1. งานวิจัย 
- Data Compression 
2. ภาระงานสอน 
- Computational Method         

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- Digital Integrated Circuits          

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- Analog Integrated Circuits         

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- Microprocessors and 

Interfacing  
(3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 

5. อ.อิทธิพล  พจนสัจ 
 

- วท.บ. (ฟิสิกส์) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541 
 

1. งานวิจัย 
- Biomedical Electronics 
  Instruments  
- Power Electronics 

2. ภาระงานสอน 
- Basic Electronics for 
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  Engineers (3 ชั่วโมง/ สัปดาห์) 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

  - Electronics Engineering 
    (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
- Electromagnetic Fields 
    (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 

6.รศ. ปุณยวีร์ จามจรีกุลกาญ - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 

1. งานวิจัย 
-  Communications 

2. ภาระงานสอน 
-  Principles of  
  Communications  
  (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 
-  Optical Communications 
   (3 ชั่วโมง / สัปดาห์) 

7. ผศ. ปัญญา  แดงวิไลลักษณ์ 
 

-วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 เกียรตินิยม 
 มหาวิทยาลัยสยาม, 2540 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543 

1. งานวิจัย 
- CFD 
- Bio-diesel 
- Drying 
2. ภาระงานสอน 
- Engineering drawing  

(5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- Principles of computer 

programming  
(4 ชั่วโมง /สัปดาห์) 

- Engineering computation  
(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 

- Mechanics of machinery  
(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 

8. อ. ดร.ศิระ  สายศร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าธนบุรี, 2545 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าธนบุรี, 2553 

1. งานวิจัย 
- Drying technology 
- Multiphase flow 
- Fluid mechanics 
- Heat-mass transfer 
- Thermodynamics 
2. ภาระงานสอน 
- Mechanics of materials  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

  - Power plant engineering 
  (3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 

9. อ.วชร  กาลาสี 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 
   
 
 

1. งานวิจัย 
- Aerosol, เครื่องตกตะกอน

เชิงไฟฟ้าสถิต,ยางพารา, 
CFD 

- การจัดการด้านพลังงาน 
2. ภาระงานสอน 
- Engineering mechanics  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- Automatic control  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- Gas turbine  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- Measurement and 

instrumentation 
(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 

- Non conventional 
resource   
(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

10. อ.ดิษฐพร  ตุงโสธานนท์ - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  เกียรตินิยม 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548 

1. งานวิจัย 
- Combustion 
- Drying 
- Energy management 
2. ภาระงานสอน 
- Machine design  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- Internal combustion 

engine (3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- Power plant engineering  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
11. อ. ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช - วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 

1. งานวิจัย 
- เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
- เครื่องจักรกลเกษตร 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

 - วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 

2. ภาระงานสอน 
- Physical properties of 

agricultural produce  
(5 ชั่วโมง /สัปดาห์) 

- Fluid power control  
(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
Agricultural engineering 
technology  
(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

- Agricultural tractor 
engineering  
(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 

- Computer aided design 
and manufacturing  
(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
Post-harvest machinery 
engineering  
(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 

- Post-harvest engineering 
of fruits and vegetables  
(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 

12. อ.วรรษชล  วัฒนะ - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
  2542  
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 
 

1. งานวิจัย 
- Cfd 
- Fuel cell 
2. ภาระงานสอน 
- Thermodynamics  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- Thermal system design 
  (3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- Power plant engineering 
  (3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- Cad, cam (3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

13. อ.จรัสชัย เย็นพยับ - วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 

1. งานวิจัย  
- เครื่องจักรกลเกษตร 

 

14. อ.ศิริศักดิ์ แสนสุขกะโต - วท.บ. (ฟิสิกส์ ) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  
  2543 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

1. งานวิจัย 
- วัสดุศาสตร์ 
1. ภาระงานสอน 
- ฟิสิกส์ทั่วไป 1  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- ฟิสิกส์ทั่วไป 2  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
15. อ.ณัฐพร  สุวรรณพยัคฆ์ - วท.บ. ฟิสิกส์ (ศึกษาศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  วิทยาเขตปัตตานี, 2544 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์)  
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2548 

1. งานวิจัย 
- ศึกษาเส้นสนามแม่เหล็ก

เนื่องจากกระแสไหลในเส้น
ลวด โดยใช้โปรแกรม 
Mathematic 

2. ภาระงานสอน  
- ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- ฟิสิกส์ทั่วไป 2  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

16. อ.จิราพร  พจนสัจ - ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 

1. งานวิจัย 
- Pure mathematic 
2. ภาระงานสอน  
    - คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1         

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
    - คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2        

(3 ชั่วโมง  /สัปดาห์) 
    - คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
      (3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
    - แคลคูลัส 1  
      (3 ชั่วโมง /สัปดาห์)  
    - แคลคูลัส 2  
      (3 ชั่วโมง /สัปดาห์)     
    - คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
     (3 ชั่วโมง  /สัปดาห์) 

17. อ.มนสิชา ติปะวรรณา - วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 

1. งานวิจัย 
- Applied mathematic 
2. ภาระงานสอน  
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- แคลคูลัส 1  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- แคลคูลัส 2  

(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

18. อ.ดร.ไพบูลย์  โพธิ์หวัง
ประสิทธิ์ 

- ร.บ. (การปกครอง) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 
- ร.ม. (การปกครอง) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 
- ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 

1. งานวิจัย 
- การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
- การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
2. ภาระงานสอน  
- รัฐศาสตร์เบื้องต้น               

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- การพัฒนาชุมชน               

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- มนุษยสัมพันธ์  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยา

สังคม (3 ชั่วโมง /สัปดาห์)  
- การศึกษาในมหาวิทยาลัย  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- การพลศึกษาเบื้องต้น          

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- นันทนาการเบื้องต้น             

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- อารยธรรมไทย 

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์)                       
- การใช้ห้องสมุด 

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์)                 
19. อ.ศิวกร  ผลสุขการ - คอ.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
- กศ.ม. (อุตสาหกรรมการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543 

1. งานวิจัย 
- การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
2. ภาระงานสอน 
- สังคมวิทยาเบื้องต้น             

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 

-      การบริหารอุตสาหกรรม       
       (3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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ชือ่-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

20. อ.วชัระ  ศิลป์เสวตร์ - ศศ.บ. (การบริหารงานทั่วไป)  
  สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธาน,ี 2541 
- รป.ม. (บริหารทั่วไป)  
  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 

1. งานวิจัย 
- การวิจัยเชิงนโยบาย 
- พฤติกรรมทางการเมือง 
2. ภาระงานสอน  
- รัฐศาสตร์ทั่วไป                 

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- การบริหารรัฐกิจ                

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- การบริหารงานบุคคล          

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- การบริหารธุรกิจ                 

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- เศรษฐศาสตร์  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
- มนุษยสัมพันธ์  

(3 ชั่วโมง /สัปดาห์) 
 
3.2.3  อาจารยพิเศษ  

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สถานที่ท างาน 

1. รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ หล่าสกุล - อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2530 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2533 
- D.Eng. (Electrical  
  Engineering), Tokai  
  University, JAPAN, 2543 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. ผศ.ดร.กฤดากร กล่อมการ - อส.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  อุตสาหกรรม)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2530 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สถานที่ท างาน 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2536 
-  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554 
3. ผศ.ดร.สุธีรา พันธุ์ธีรานุรักษ์ - วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 

  (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2534 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542 
- D.Eng. (Science and  
  Technology), Tokai  
  University, JAPAN, 2552 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

4. ดร.พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์ - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543 
- D.Eng. (International  
  Development Engineering) 
  Tokyo Institute of  
  Technology, JAPAN, 2551 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

5. ดร.วันวสิา ชัชวงษ์ - อส.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 
  (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543  
-วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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6. รศ.ดร.ชวลิต  เบญจางคประ
เสริฐ 
 

- อส.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 
  (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2530 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2534 
- D.Eng.  (Electrical  
  Engineering),Tokai University, 
  JAPAN, 2549 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

7. ผศ.ดร.พิทักษ์  ธรรมวาริน 
 

- วท.บ. (สถิติประยุกต)์ 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2534 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539 
- D.Eng. (Electrical  
  Engineering), 
  Tokai University, JAPAN, 2547 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

8. รศ.อรลาภ แสงอรุณ - อส.บ. (เทคโนโลยีโทรทัศน์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2527 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ, 2533 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

9. ผศ.มยุรี   เลิศเวชกุล - วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2532 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540 
 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



มคอ. 2 
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10. ผศ.ดลชัย  สุขเจริญผล - อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2534 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

11. รศ.ดร.ปิติเขต  สู้รักษา  
  
 
 

- กศ.บ. เกียรตินิยม (ฟิสิกส์) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ปทุมวัน, 2531 
- วท.ม. (ฟิสิกส์)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร, 2534 
- M.S. (Electrical Engineering), 
  George Washington  
  University, USA, 2536 
- Ph.D. (Electrical Engineering), 
 University of Houston, USA,  
 2539 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

12. รศ.นิกร สุขุมตมตันติ - วศ.บ. (โทรคมนาคม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2520 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2535 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
 

13. ผศ.ไพศาล สิทธิโยภาสกุล - อส.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  อุตสาหกรรม)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2530 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2534 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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14. ผศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ - อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2537 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

15. อ.สรพงษ์ วชิรรัตนพรกุล - อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

16. อ.มนชนก ศรีเสือขาม - อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2533 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2536 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

17. อ.นิจจารีย์ สัตยารักษ์ - วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

18. อ.พิกุลแก้ว ตังติสานนท์ - วศ.บ.(วิศวกรรมสารสนเทศ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549 
 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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19. อ.เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ - วท.บ.(การจัดการเทคโนโลยี) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543 
- M.Sc. (Computer Science) 
  University of Buckingham,  
  United Kingdom, 2547 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา 
วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการศึกษา
ทางเลือก โดยนักศึกษาสามารถรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มการศึกษาทางเลือก โดยนักศึกษาสามารถเลือกการ
ท าโครงงาน หรือสหกิจศึกษา โดยหากเลือกการท าโครงงาน นักศึกษาต้องผ่านการฝึกงานในปีการศึกษาท่ี 3 ภาค
ฤดูร้อน หากเลือกสหกิจศึกษา นักศึกษาไม่จ าเป็นต้องผ่านการฝึกงาน 
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการ
เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้
อย่างเหมาะสม 
(3)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
(5)  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได 

 

4.2. ช่วงเวลา 
การฝึกงาน 

ภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3 
สหกิจศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน 
   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5.  ขอก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)  
   ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศ
เพ่ือธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือเพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีจ านวนผู้ร่วม
โครงงาน 2-3 คนและเป็นการท างานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกการศึกษาทางเลือกโดยท า
โครงงาน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  หรือเป็น
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โครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านวิศวกรรมสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
สถาบันที่มุ่งเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 5.1 ค าอธิบายโดยยอ  
โครงงานทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน โดย
โครงงานดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปได้ 
5.3 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
5.4 จ านวนหนวยกิต  

  6 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  

มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 
5.6 กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและการท างานของ
ระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรมและการจัด
สอบการน าเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม 

เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
การบรรยายต่อสาธารณะ ในบางรายวิชา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็น
กลุ่มและมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน
ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการท าสื่อ
การน าเสนอและน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ที่ด ี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือ
ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

 - มีกติกาท่ีจะช่วยสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้า 
เรียนตรงเวลา การเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมความกล้าในการแสดง 
ความคิดเห็น 

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการอภิปรายและให้ความรู้ถึงผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับวิศวกรรม  

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรใูนแตละดาน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น 

และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นวิศวกรรมสารสนเทศเป็นสาขาที่สร้างผลกระทบต่อสังคมได้ในวงกว้าง 
นักศึกษาจะต้องรับรู้และมีความรับผิดชอบต่อผลที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน  ๆ 
อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาวิทยาการต่าง ๆ รวมทั้งอาจารย์เองต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อ ตามท่ีระบุไว้ 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และ  
ซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร 
และสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามล าดับ 
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึง 
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
  ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อันเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการ
ท างานกลุ่ม เพ่ือฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการ
ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้นนอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
อยู่เสมอ 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

และการร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ 
ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม  ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ 
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา 
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(6) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติใน 

สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 
 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว 
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ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง 
ๆจากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา 

นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(4) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
     การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของ 

การแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมา
ค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเก่ียวกับนิยามต่าง ๆ 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอ 

รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อนคนที่มาจาก 
สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนท่ีจะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
กลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้
นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้ ซึ่ง
สามารถวัดระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม 
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
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สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตส า นึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท า งาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
 

 2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ 
รับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น 
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผู้น า 
 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และ 

สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ 

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี

แก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ 
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด และเหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   ไม่มี 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 
ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
จากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
 

2. ความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลย ี
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
วิศวกรรม 
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วย
วิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา
ของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ 
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อ
ยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต่อ 
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความ
รับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและ
ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
5) มีจิตส า นึกความรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยในการท า งาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี 
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการ
พูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ 
5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   ไม่มี 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
11446101 คณิตศาสตร
วิศวกรรม 1 

                         

11446102 คณิตศาสตร
วิศวกรรม 2 

                         

11446203 คณิตศาสตร
วิศวกรรม 3 

                         

11176540 การฝึกงาน
อุตสาหกรรม 

                         

11106104 การเขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

                         

11106590 เตรียมความ
พร้อมส าหรับวิศวกร 

                         

11176101 
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

                         

11176102  ปฏิบัตกิาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

                         

11176143
ไมโครโปรเซสเซอร์และ
การประยกุต์ใช้งาน 
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   ไม่มี 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
11176144  คณิตศาสตร์
วิศวกรรมสารสนเทศ 

                         

11176145  องค์ประกอบ
และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

                         

11176146  การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถ ุ

                         

11176247  หลักการของ
ระบบการส่ือสาร 

                         

11176248 ปฏิบัติการ
ทางหลักการของระบบ
การส่ือสาร 

                         

11176249  โครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริทึม 

                         

11176250  เทคโนโลยี
การบริการอิเล็กทรอนิกส ์

                         

11176251 หลักการของ
การส่ือสารข้อมูล
เครือข่าย 

                         

11176252 เครือข่าย
โทรคมนาคม 

                         

11176253 ทฤษฎี
ข่าวสารและการเขา้รหัส 
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     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   ไม่มี 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
11176254 ระบบ
ฐานข้อมูล 

                         

11176255 เว็บเทคโนโลย ี                          
11176256 ปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมสารสนเทศ 

                         

11176357  เหมืองข้อมูล                          
11176358 เครอืข่าย
สารสนเทศไร้สาย 

                         

11176359 การวิเคราะห์
และออกแบบเชิงวัตถ ุ

                         

11176360 เว็บเซอร์วิส                          
11176361 วิศวกรรม
สื่อผสม 

                         

11176362 การออกแบบ
การเชื่อมโยงเครือข่าย
และการปฏิบัต ิ

                         

11176363 การส่ือสาร
ระยะใกล ้

                         

11176364 
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 

                         

11176365 เครือข่ายยุค
หน้า 
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   ไม่มี 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
11176366 การรักษา
ความปลอดภยัของข้อมูล 

                         

11176367 การวัด
ประสิทธิภาพเครือข่าย 

                         

11176368 การกระจาย
สัญญาณแบบดิจิทัล 

                         

11176369 ปฏิบัติการ
ทางเทคโนโลยีเครือข่าย
ยุคหน้า 

                         

11176401 แนวคิดการ
ออกแบบอุปกรณ์
สารสนเทศ 

                         

11176402 ระบบฝังตัว                          
11176403 การเชื่อมต่อ
วงจรสมัยใหม ่

                         

11176404 เครือข่าย
เซนเซอร์และแอดฮอคไร้
สาย 

                         

11176405 การบริการบน
พื้นฐานของต าแหน่ง 

                         

11176406 การส่ือสาร
แบบแถบกวา้ง 
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   ไม่มี 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
11176407 ระบบสื่อสาร
ทางแสงและการเข้าถึง
เครือข่าย 

                         

11176408 การค านวณ
แบบเคลื่อนที่ 

                         

11176409 ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

                         

11176410 นิติศาสตร์
ดิจิทัล 

                         

11176411 
ปัญญาประดิษฐ ์

                         

11176412 คลังข้อมูล                          
11176413  การ
ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์
กับคอมพิวเตอร ์

                         

11176414 ระบบการค้น
คืนสารสนเทศ 

                         

11176415 เทคโนโลยี
เครือข่ายความเร็วสูง 

                         

11176416 ระบบเสียงบน
ไอพี 

                         

11176417 มูลค่าเพิ่มของ
วิศวกรรมเซอร์วิสบน
เครือข่ายยุคหน้า 
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   ไม่มี 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
11176418 ระบบ
สารสนเทศบนเว็บ 

                         

11176419 ระบบ
เครือข่ายมิดเดิลแวร ์

                         

11176420 การบริหาร
จัดการเครือข่าย 

                         

11176421 จริยธรรมและ
กฏหมายส าหรับวิศวกร
สารสนเทศ 

                         

11176422 การ
ประมวลผลคลาวด ์

                         

11176441 โครงงาน 1                          
11176442 โครงงาน 2                          
11176538 สหกิจศึกษา
เฉพาะทางด้านวิศวกรรม
สารสนเทศ 

                         

11176541 การ
ปฏิบัติการฝึกงาน
ต่างประเทศ 
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หมวดที ่5   หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา  

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 

2.    กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาประเมินจากการมีส่วนร่วมทางการเรียน  
การสอบรายวิชา การสอบโครงงาน การสอบสหกิจศึกษา ซึ่งการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ ที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบ 
อาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  และ
หลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน  โดยการวิจัยจะด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านระยะเวลาใน 
การหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้จากหลักสูตรที่เรียนที่ 

เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
ด้วย 

(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม 
ของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 
 

หมวดที ่6   การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของสถาบันฯ  และนโยบาย

ของคณะ/วิทยาเขต ตลอดจนโครงสร้างของหลักสูตร บทบาทหน้าที่ของอาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ 
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(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  โดยส่งเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย 

อย่างต่อเนื่อง  โดยผ่านทางการท าวิจัย  การสนับสนุนการศึกษาต่อ  การฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ  การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ   

(3) ก าหนดให้อาจารย์จัดท าการแผนการสอน  และเตรียมความพร้อมของสื่อการสอนให้ข้อมูลแก่อาจารย์ 
พิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาที่สอนและรายละเอียดหลักสูตร  เพ่ือให้เข้าใจและเตรียมการตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  โดยส่งเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย 
อย่างต่อเนื่อง  โดยผ่านทางการท าวิจัย  การสนับสนุนการศึกษาต่อ  การฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ  การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

(2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
(1) ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม 
(2) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และมีความเชี่ยวชาญในสาขา 

วิชาชีพ 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ท้ังงานวิจัยพื้นฐาน  งานวิจัยประยุกต์  งานนวัตกรรม 
(4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมทักษะ  พัฒนาความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม 

สารสนเทศหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
(5) ส่งเสริมการท าวิจัยที่เป็นความร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในสายวิชาการ และภาคอุตสาหกรรม 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร  
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยรองรับกับตลาดแรงงาน
ภายในและต่างประเทศ โดยให้
อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันตาม หรือเป็นผู้น าใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศ 
2. ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ใน
การศึกษาและการน าความรู้ได้
ที่มาใช้ในวิชาชีพอย่างทันสมัย 
 

1. จัดท าหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศใน
ระดับสากลหรือในระดับชาติ (หากมี
ก าหนด) 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก 
3-5 ปีตามความเหมาะสม 
3. จัดแนวทางในการเรียนการสอน
ให้มีทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ 
รวมถึงแนวทางในการศึกษาและ

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
สารสนเทศ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
ที่มีความทันสมัย และมีการ
ปรับปรุงอยู่เสมอ 
2. จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมสารสนเทศ) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง. 

51 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
3. ติดตาม ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

กิจกรรมประจ าวิชา เพื่อให้นักศึกษา
ได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
4. จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
น าเสนอความคิด และบรรยายให้คน
อ่ืนฟัง เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ 
5. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาหรือที่สัมพันธ์
กัน หรือผู้เชี่ยวชาญ   และต้องมี
ประสบการณ์ทางด้านการสอนและ
การวิจัย 
6. สนับสนุนให้อาจารย์ที่สอนเป็น
ผู้น าในทางวิชาการหรือ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพทางด้าน
วิศวกรรมสารสนเทศ หรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 
7. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ไปดูงานหรือเข้าร่วมใน
งานที่เก่ียวกับหลักสูตร หรือการ
ประชุมวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งใน
และต่างประเทศ 
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทุก 5 ปี 
9. จัดท าฐานข้อมูลทางด้าน
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ 
เครื่องมือวิจัย ทรัพยากรที่ใช้ในการ
เรียนการสอน งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทาง
วิชาการทุกปี เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

3. จ านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ าหลักสูตร ประวัติอาจารย์
ทางด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
และการพัฒนาอบรมของอาจารย์ 
4. จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
5. ผลการประเมินการเรียนการ
สอน อาจารย์ผู้สอน และการ
สนับสนุนการเรียนการรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้โดย
นักศึกษา 
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ประกอบ ด้วยอาจารย์ภายใน
คณะฯ ทุก 5 ปี 
7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก 5 ปี 
8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษา ทุก 2 ป ี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

2.1 การบริหารงบประมาณ 
ในการบริหารงบประมาณของหลักสูตร ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบเงินรายได้ จะมีการจัดท า 

แผนการใช้งบประมาณ เพ่ือใช้ในการจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ให้
เพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา รวมถึงงบประมาณในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ดูแล 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม  
รายการทรัพยกรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก ฉ) 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
มีการจัดห้องสัมมนา และห้องกิจกรรม ส าหรับนักศึกษาซึ่งในการเรียนการสอนของนักศึกษานักศึกษา 

อาจต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือน าผลการค้นคว้ามาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในชั้น
เรียน ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาต้องใช้ห้องสมุด/ห้องค้นคว้าในส่วนรวมทั้งของคณะ และสถาบันฯ อาจจะไม่สะดวก
เท่าที่ควร ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีแผนที่จะจัดห้องสัมมนาและห้องกิจกรรม ส าหรับนักศึกษาโดย ภายในห้อง
จะมีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต มีมุมหนังสือวิชาการทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศ มีโต๊ะท างานและ โต๊ะกลม
ส าหรับเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษา 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร                                                                                                     
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. จ านวนหนังสือ บทความ
วิชาการ สื่อวิดิทัศน์ทางด้าน
วิศวกรรมสารสนเทศ และสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง ตามที่นักศึกษาต้องการ
คิดเป็นร้อยละ 80 
2. การใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ในการคน้คว้าได้อย่างทั่วถึง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
นักศึกษา 
3. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนที่พอเพียง 

1. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
ทรัพยากรต่างๆ ที่นักศึกษา
จ าเป็นต้องใช้ แต่ยังขาดอยู่ 
2. ท าการติดตั้งจุดบริการ
อินเทอร์เน็ตภายในคณะให้มากข้ึน 
3. ส ารวจและตรวจเช็คอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนอยู่เสมอ 

1. ดูสถิติการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
เพ่ือท าการวิเคราะห์ว่าได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 

 
3.  การบริหารคณาจารย  
 3.1 การรับอาจารยใหม  

 การรับอาจารย์ใหม่ มีกระบวนการดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา โดย 

คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่จะประกอบไปด้วย คณาจารย์ในหลักสูตร ประธานสาขา และ
คณะกรรมการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  

2. มีการก าหนดของอาจารย์ที่จะรับในอัตรานั้นๆ โดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อก าหนดของสถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
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3. การสอบคัดเลือก โดยพิจารณาคัดเลือกจากประวัติ ผลงานวิชาการ ประสบการณ์ของผู้สมัคร การ 
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และการสอบสอน 

4. การพิจารณากลั่นกรองผ่านการคัดเลือกตามล าดับ โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
5. ท าการประเมินผลการปฏิบัติการของอาจารย์เป็นระยะ ๆ โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งข้ึน เพ่ือพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงาน และการต่อสัญญา เช่น การประเมินผลงาน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เป็นต้น 
 6. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยคณะกรรมการประเมินผล 
 

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ 

จะจัดให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร ทุก 6 เดือน โดยน า
ผลการประเมินจากตัวบ่งชี้จาการด าเนินงานหลักสูตร และการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือน ามาประมวลผล
คุณภาพในการทบทวน และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เฉพาะด้าน หรือในกรณีขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน จึงมีนโยบายใน 

การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ด าเนินการสอนในบางรายวิชา หรือบางชั่วโมง จะมีการด าเนินการโดยการขอเสนอ
ผ่านทางคณะ/สถาบัน ซึ่งอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หรือมีวุฒิการศึกษาขั้น
ต่ าในระดับปริญญาเอกในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง  

 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีความรู้ และคุณวุฒิขั้นต่ าในระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ 
รับผิดชอบ และมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน  
สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ  และทักษะในปฏิบัติงาน ด้วยการจัดการฝึกอบรมในเรื่องท่ี 

เกี่ยวข้องกับการท างาน และหลักสูตร พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 

5. การสนับสนุนและการใหค าแนะน านักศึกษา  
 5.1 การใหค าปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  

  จัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพ่ือให้ค าปรึกษา/ให้ความ 
ช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน หรือปัญหาส่วนตัว นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าปรึกษากับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ทุกคน โดยอาจารย์ทุกคนจะมีการจัดตารางเวลาในการให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือขอ
ค าปรึกษาด้านวิชาการ และมีการติดประกาศให้นักศึกษาทราบ 

5.2  การอุทธรณของนักศึกษา   
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
ส าหรับความต้องการก าลังคนทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศนั้นคาดว่ามีความต้องการก าลังคน 

ทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศสูงมาก เนื่องจาก ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก โดยจะมีการจัดท าการส ารวจความต้องการ
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ของตลาดแรงงานในสังคมและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ตลอด เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนรับนักศึกษา 

7. ตัวบงชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุม เพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

 X  X  X  X  X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 X  X  X  X  X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 X  X  X  X  X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนใครทุกรายวิชา 

 X  X  X  X  X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

 X  X  X  X  X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 X  X  X  X  X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X  X  X  X 

8. 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 X  X  X  X  X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  X  X  X  X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

  X  X  X  X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X  X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X  X 

13. นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80     

   X  X  X 

14. บัณฑิตที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้น ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ก.พ.   ก าหนด 

   X  X  X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ (ล าดับข้อที่ 1-5) 
(ตัว) ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 7 10 13 14 14 

 เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ          

(ตัวบ่งชี้ 1-5)  มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่
น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2557 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6, 8 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 7 ตัว 

2558 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6-10 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 

2559 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6-11, 13, 14 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 15 ตัว 

2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6-14 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 14 ตัว 

2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6-14 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 14 ตัว 
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หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ในการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศบัณฑิต เป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ 
ของ การศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย และเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ ดังนั้นในการประเมินกลยุทธ์การ
สอนดังกล่าว จะด าเนินการโดยคณาจารย์ คณะกรรมที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา อันมีรูปแบบการประเมินดังนี้ 

- การประเมินผลการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษา โดยเป็นการประเมินการเรียน 
การสอนในทุกรายวิชา และทุกภาคการศึกษา ด้วยผลแบบสอบถามของนักศึกษา 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยอาจารย์ประจ าวิชา เป็นการประเมินว่า 
นักศึกษามีความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาเพียงใด ด้วยวิธีการอภิปรายของนักศึกษา รวมไปถึงการจัก
สอบปลายภาคเพ่ือวัดผลการศึกษาอีกด้วย 

- การประเมินผลจากคณะกรรมที่เก่ียวข้อง โดยการน าผลการประเมินที่ได้จากตัวอาจารย์ประจ า 
วิชา และนักศึกษาที่เรียนมาท าการเปรียบเทียบ 

- การประเมินผลการสอนจากการประชุม หรือสัมมนา โดยให้อาจารย์ประจ าวิชาท าการสอน 
ถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบให้ที่ประชุม และที่ประชุมท าการประเมินผลการสอน พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สุดท้ายจะมีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ในการสอน ด้วยการให้เข้า 
ร่วมสัมมนา/อบรม/ประชุมวิชาการ ที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะด าเนินการทุกๆ ปี เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการ 

วิเคราะห์เพื่อพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 
2.1 การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาของหลักสูตรที่ 

ใกล้เคียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อหลักสูตรการศึกษา 

2.2 จัดกิจกรรม/สัมมนา และท าการส ารวจ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นจากนักศึกษา คณาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และหน่วยงานต่อคุณภาพของบัณฑิต และประสิทธิภาพ 
ของบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพื่อน าผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาการเรียน
การสอนต่อไป 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร จะเป็นการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7 ข้อที่ 7 โดยมีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน อันประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขา/หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งภายใน และภายนอกสถาบัน ที่แต่งตั้ งโดยคณะ /
สถาบันการศึกษา อย่างน้อย 1 คนโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
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คะแนนระดับ 1 คะแนนระดับ 2 คะแนนระดับ 3 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการครบ 10 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรมีกระบวนการดังนี้ 
- ท าการรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ท าการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลเบื้องต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า 

หลักสูตร/ประธานสาขาวิชา แล้วท าการตั้งคณะกรรมการร่างปรังปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้นมารับผิดชอบ
เกี่ยวกับการยกร่างหลักสูตรปรับปรุง 

4.2 คณะกรรมการร่างปรังปรุงและพัฒนาหลักสูตร ท าการประเมินหลักสูตรในภาพรวม และจัดสัมมนา 
ระดมความคิดจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการก าหนดทิศทางของหลักสูตรเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาในส่วนต่างๆ อาทิเช่น รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร  รูปแบบการเรียนการสอน การ
ปรับเปลี่ยนคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากนั้นน าผลที่ได้จากการประเมินและการ
สัมมนา เสนอให้กับคณะกรรมการของหลักสูตร 

4.3 คณะกรรมการหลักสูตร ท าการตรวจสอบและแก้ไขร่างหลักสูตรปรับปรุง ก่อนที่จะน าเสนอเข้า 
พิจารณาจากคณะกรรมการตามที่ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก าหนด อัน
ประกอบไปด้วย คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการระดับสถาบัน 
คณะสภาสถาบัน ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงจะน าเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
 
เอกสารแนบ    

(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
          พ.ศ. 2554 

(ข)  ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้าม
สถาบันอุดมศึกษา  

(ค) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. 2557 
(ง)  ค าอธิบายรายวิชา 
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ฉ) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(ช) บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
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11446101  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1       3 (3-0-6) 

  ENGINEERING MATHEMATICS 1 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ แนะน าอนุพันธ์ การหา
อนุพันธ์ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขต 

 Function, limit, continuity and their applications, mathematical induction, introduction to 
derivative, differentiation, applications of derivative, definite integrals. 

11446102  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2       3 (3-0-6) 

  ENGINEERING MATHEMATICS 2 

                     วิชาบังคับก่อน : 11446101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

  PREREQUISITE: 11446101 ENGINEERING MATHEMATICS 1 

 การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์ การประยุกต์ใช้ปริพันธ์จ ากัดเขต รูปแบบของการปริพันธ์ที่หาค่าไม่ได้ 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข อันดับและอนุกรมของจ านวน การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของ
ฟังก์ชันพ้ืนฐาน แนะน าสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้ 

 Antiderivative integration, application of definite integral, indeterminate forms, improper 
integrals, numerical integration, sequences and series of numbers, taylor series expansions of elementary 
functions, introduction to differential equations and their applications. 

11446203  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3       3 (3-0-6) 

  ENGINEERING MATHEMATICS 3 

                     วิชาบังคับก่อน : 11446101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

  PREREQUISITE: 11446101 ENGINEERING MATHEMATICS 1 

 ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้ พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันจ านวนจริงสองตัวแปร การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจ านวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์จ านวนจริงหลาย
ตัวแปร แนะน าปริพันธ์เส้น เส้น ระนาบ และพ้ืนผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันจ านวนจริงในปริภูมิสามมิติ 

 Functions of several variables and theirs applications, vector algebra in three dimensions, 
polar coordinates, calculus of real-valued functions of two variables, differentiation and integration of            
real-valued and vector-valued functions of multiple real variables, introduction to line integrals, lines, 
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planes and surfaces in three-dimensional space, calculus of real-valued functions in three-dimensional 
space. 

11176540  การฝึกงานอุตสาหกรรม       0 (0-45-0) 

  INDUSTRIAL TRAINING 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 เป็นการฝึกงานภาคปฏิบัติที่จัดขึ้นตามสาขาวิชา โดยการฝึกงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ 
บริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการ
ฝึกงานนี้ในช่วงของการศึกษาภาคฤดูร้อน พร้อมเขียนรายงานน าเสนอ 

 During their four-yesr selected studies, students are required to complete a short-term 
industrial placement within professional selected environments. It takes place during a summer period. 
This course allows students to put into practice under conditions reflecting their future activities and 
responsibilities. The work, carried out under the responsibility of the firm involved, is presented in a 
written report. 

11106104  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3 (2-2-5) 

  COMPUTER PROGRAMMING 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ แนวคิดของการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 

 Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; EDP 
concepts; program design and development methodology; high-level language programming. 

11106590  เตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกร      0 (0-3-0) 

  PRE-ENGINEER ACTIVITIES 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดเตรียมขึ้น เพ่ือเป็นการแนะแนว และเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาและประกอบอาชีพวิศวกรรมที่ประสบความส าเร็จ 

Participates in activities organized by the Faculty of Engineering for advising and preparing 
students for successful Engineering education and career. 
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11176101  อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน       3 (3-0-6) 

  FUNDAMENTALS ELECTRONICS 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 อธิบายเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เช่น กระแส แรงดัน ความต้านทาน ตัวต้านทาน ก าลังงาน กฎ
ของเคอร์ชอฟฟ์ กฎของโอมห์ แนะน าเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวน า อิมพีแดนซ์  แรงดัน
และกระแส ก าลังงาน เรโซแนนซ์ ไดโอดและวงจรขยายพ้ืนฐาน ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์และวงจรออปแอมป์พ้ืนฐาน  
ผลตอบสนองทางเวลา ผลตอบสนองทางความถี่       

 Reviews of DC current circuits: current, resistance, resistors, power; Kirchoff’s laws; Ohm’s 
law; introduction to AC circuits: capacitors, inductors, impedance, voltages, currents, power, resonance; 
diode and basic amplifier circuits; transistor; Op-Amp and basic Op-Amp circuits; time-domain response; 
frequency-domain response. 

11176102 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน  1 (0-3-2) 

  FUNDAMENTALS ELECTRONICS LABORATORY 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 11176102 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

 The experiments that correspond to the subject in 11176102 fundamentals of 
electronics. 

กลุ่มวิชาบังคับ    76 หน่วยกิต 

11176143  ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน     3 (2-3-5) 

  MICROPROCESSOR AND ITS APPLICATIONS  

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 ส่วนประกอบพ้ืนฐานของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถน า ไมโครโปรเซสเซอร์ที่
มีในปัจจุบันมาเป็นตัวอย่างการศึกษาได้ ศึกษาการเขียนโปรแกรมใช้งานพ้ืนฐานส่วนต่างๆ และการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ภายนอก การน าไปประยุกต์ใช้งานด้านการสื่อสารข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อแบบอนุกรม หรือโอนถ่ายข้อมูลแบบอ่ืน  ๆ
และ การน าไปสร้างเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น 

 Consist of fundamental of microprocessor system, learning how to programming to used 
all modules of the system and how to interfacing with other electronics devices; the application of 
microprocessor system especially on data transfer or networking such as serial communication (RS-232) 
and web server application etc.  
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11176144  คณิตศาสตร์วิศวกรรมสารสนเทศ      3 (3-0-6) 

  INFORMATION ENGINEERING MATHEMATICS  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

  อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูเรียร์ ผลการแปลง Z สังวัตนาการของฟังก์ชัน พ้ืนฐานเรื่องความน่าจะ
เป็น หลักการของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นร่วม ค่าคาดหมาย 
ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม แบบจ าลองการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและเชิงวิยุต ความหมายของ
กระบวนการสโตแคสติก ประเภทของกระบวนการสโตแคสติก การใช้งานของกระบวนการสโตแคสติก ตรรกศาสตร์ 
ทฤษฎีของเซต จ านวนนับ อุปนัยและการเวียนเกิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด อัลกอริทึมดีไวด์แอนด์คองเคอร์ ทฤษฎีของ
กราฟ กราฟต้นไม้ การคณนาตามแบบจ าลอง 

  Fourier series; fourier transformation; Z-transformation; convolutions of functions; 
probability fundamental; principle of random variables: probability distribution of random variables, joint 
probability distribution,  expectation, variance of random variables, discrete and continuous probability 
distribution models; definitions of stochastic processes; type of stochastic processes; applications of 
stochastic processes; logic;  set theory; the Integers; induction and recursion; recurrence relations; divide 
and conquer algorithms; graph theory; trees; Modeling Computation. 

11176145  องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     3 (3-0-6) 

  COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ การก าหนดรูปแบบการเข้ารหัสข้อมูล ทบทวนวงจรตรรก องค์ประกอบ
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ า บัส อุปกรณ์อินพุท เอาท์พุท และอินเทอร์รัพท์ ตัวอย่างของ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมชุดค าสั่งเครื่อง ไพพ์ไลน์นิ่ง ล าดับชั้นของหน่วยความจ า และการจัดการ
หน่วยความจ า ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อ ภาพรวมของซอฟท์แวร์ระบบ การตรวจวัดและการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ 

 Evolution of computer; data representation; review of digital logic circuit; computer 
components: CPU, memory, bus, I/O and interrupt; examples of recently computer architecture, 
instruction set architectures and examples; pipelining; memory hierarchy and memory management; 
storage systems and interfacing, overview of system software; performance measurement and analysis. 

 

11176146  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ     3 (2-3-5) 

  OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING  

                     วิชาบังคับก่อน : 11106104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  PREREQUISITE: 11106104 COMPUTER PROGRAMMING 
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 แนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ อาทิเช่น การก าหนดคลาสและชนิดข้อมูล การปกปิด
รายละเอียดในการพัฒนาวัตถุ ความสามารถในการน ากลับมาใช้ใหม่ การสืบทอดคุณลักษณะของคลาส ความสัมพันธ์
ของคลาส ความสามารถในการก าหนดให้ฟังก์ชันสามารถกระท ากับวัตถุต่างชนิดได้ การก าหนดทับการกระท าเดิม 

 Study of object-oriented programming concept, class and data type definition, 
encapsulation, reusability, inheritance, class hierarchy, overloading, overliding and polymorphism. 

11176247  หลักการของระบบการสื่อสาร      3 (3-0-6) 

  PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS 

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 แนะน าเกี่ยวกับการเข้าใช้ความถี่ การแพร่กระจายคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความจุและการเข้ารหัส
ช่องสัญญาณ และระบบการสื่อสารในอุดมคติ ระบบและสัญญาณ คุณสมบัติของสัญญาณและสัญญาณรบกวน การ
แปลงฟูริเยร์และความถี่ ระบบเชิงเส้น การแทนระบบบนโดเมนเวลาและความถี่ สัญญาณดิจิทัลและสัญญาณพัลส์
เบสแบนด์ การมอดูเลตแอมพลิจูดพัลส์ การมอดูเลตรหัสพัลส์ สัญญาณดิจิทัล ระบบการมอดูเลตแบบแอนะลอกและ
แบบดิจิทัล ระบบและตัวกลางในการส่งข้อมูล การมัลติเพลกซ์ แนะน าเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย 

 Introduction to frequency allocation, propagation of electromagnetic waves, channel 
capacity and coding and ideal communication systems; signal and systems: properties of signal and noise, 
Fourier transform and spectra, linear systems; time domain and frequency domain representation of a 
system; baseband pulse and digital signaling: pulse amplitude modulation, pulse code modulation, digital 
signaling; amplitude and digital modulated systems; information transmission medium and systems; 
multiplexing; Introduction to modern communication technologies. 

11176248 ปฏิบัติการทางหลักการของระบบการสื่อสาร  1 (0-3-2) 

 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS LABORATORY  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 11176248 หลักการของระบบการสื่อสาร 

 The experiments that correspond to the subject in 11176248 principles of 
communication systems. 

11176249  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม      3 (3-0-6) 

  DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

                     วิชาบังคับก่อน : 11106104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  PREREQUISITE: 11106104 COMPUTER PROGRAMMING 

 นิยาม ความส าคัญ และบทบาทของอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์อัลกอริทึมขั้น
พ้ืนฐาน โครงสร้างข้อมูลแบบพ้ืนฐานและแบบชั้นสูงบางประเภทรวมทั้งอัลกอริทึมที่ใช้ร่วมและวิธีสร้างโครงสร้างข้อมูล 
ได้แก่ ตัวแปรชุด ซ้อนทับ แถวคอย รายการโยง ต้นไม้ ต้นไม้ทวิภาค ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค รวมทั้งต้นไม้ชั้นสูงบาง
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ประเภทและอัลกอริทึมที่ใช้ร่วม เช่น ต้นไม้เอวีแอล ต้นไม้ฮีปทวิภาค ต้นไม้ทั่วไป ต้นไม้ค้นหาแบบมัลไทเวย์ ต้นไม้แบบ
ทอปดาวน์ และต้นไม้แบบบาลานซ์ ต้นไม้ไบนารีกราฟอัลกอริทึมพ้ืนฐาน ได้แก่ อัลกอริทึมแบบท าซ้ า และอัลกอริทึม
แบบเรียกตัวเอง การสืบค้น การจัดล าดับแบบต่างๆ ตารางแฮช แนวทางในการแก้ปัญหาในแบบต่างๆ เช่น อัลกอริทึม
แบบกรีดดี ้อัลกอริทึมแบบดีไวด์แอนด์คองเคอร์ และอัลกอริทึมแบบแบกแทรกกิ้ง 

 Data structure definitions; algorithm definition; basic algorithmic analysis; arrays; stacks; 
queues; linked lists; trees; binary search trees; AVL trees; binary heap; generic tree; multiway search trees; 
B-trees; graphs; iteration and recursion; searching algorithms and analysis; sorting algorithms and analysis; 
hash tables; greedy algorithm; divide and conquer algorithm; backtracking. 

11176250  เทคโนโลยีการบริการอิเล็กทรอนิกส์     3 (3-0-6) 

  E-SERVICE TECHNOLOGY 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของบริการอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ ระบบสารสนเทศบนพ้ืนฐาน
เว็บ) และเพ่ือวางมาตรฐาน ภาษา กรอบและเทคนิคที่จ าเป็นในการระบุ การออกแบบและใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง
การเปรียบเทียบของทางเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการแนะน าการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาของบริการอิเล็กทรอนิกส์  

 Introduction to the architecture of eServices (or web-based information systems) and to 
the standards, languages, frameworks and techniques required to specify, design and implement 
eServices; both a comparison of alternative, modern technologies and a practical introduction to the 
development of eServices. 

11176251  หลักการของการสื่อสารข้อมูลเครือข่าย     3 (3-0-6) 

  PRINCIPLES OF DATA COMMUNICATIONS NETWORKS     

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 ภาพรวมของระบบเครือข่ายอิเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น แบบจ าลอง OSI โปรโตคอลอีเธอร์เน็ตและ
มาตรฐานของอีเธอร์เน็ต ชุดโปรโตคอล TCP/IP ชนิดของสื่อสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย การควบคุมการใช้สื่อร่วม
แบบสุ่ม แบบวนรอบ แบบส่งผ่านโทเคน และแบบจองช่องสัญญาณ การควบคุมความผิดพลาดการสื่อสารข้อมูล การ
ควบคุมการไหลของข้อมูลแบบหยุดคอย การส่งใหม่แบบย้อนกลับ และการเลือกส่งใหม่ สแปนนิ่งทรี VLAN อัลกอริธึม
และโปรโตคอลหาเส้นทางแบบเวกเตอร์ระยะทาง แบบเส้นทางที่สั้นที่สุด แบบหลายปลายทาง และแบบแอดฮอค การ
ก าหนดที่อยู่ ชื่อ และการแม็ปปิ้ง 

 Overview of the Internet system and applications; OSI model; ethernet protocol and 
standards; TCP/IP protocol suite; medium types and network devices; medium access controls: random 
access, polling, token passing, allocation; error controls; flow controls: stop&wait, go-back-end, selective-
repeat; spanning tree; VLAN; routing algorithms and protocols: distance vector, shortest path first, 
multicast routing, ad-hoc routing; addressing, naming and mapping;  
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11176252  เครือข่ายโทรคมนาคม       3 (3-0-6) 

  TELECOMMUNICATION NETWORK   

  วิชาบังคับก่อน : 11176247 หลักการของระบบการสื่อสาร     

  PREREQUISITE: 11176247 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS  

 แนะน าสถาปัตยกรรมเครือข่ายโทรคมนาคม การสวิตช์แบบวงจร การสวิตช์แบบแพคเกจ การสวิตช์
แบบข้อความ แนะน ารูปแบบเครือข่ายโทรคมนาคม เทคนิคการส่งสัญญาณรวมถึงการส่งสัญญาณแบบซีเอเอสและแบบ
ซีซีเอส การส่งสัญญาณเครือข่ายรวมถึงเอ็มเอฟ เอสเอส 7 เอทีเอ็ม ทีซีพี/ไอพี เฟรมรีเลย์และไอเอสดีเอ็น เครือข่ายแบบ
มีสายรวมถึงระบบพีเอสทีเอ็น เครือข่ายไร้สายเซลลูลาร์ เครือข่ายสื่อสารดาวเทียม เครือข่ายการแพร่กระจายระบบ
ดิจิตอล เช่นไอพีทีวี เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 Introduction to telecommunication network architectures; switching techniques: circuit 
switching, packet switching, message switching; introduction to telecommunication network types; 
signaling techniques including  channel-associated signaling (CAS) and common channel signaling (CCS); 
network signaling: multi-frequency (MF), signaling system 7 (SS7), asynchronous transfer mode (ATM), 
TCP/IP, frame relay, ISDN; wired network: PSTN system; cellular network; satellite network; digital 
broadcasting network, e.g. IPTV; Internetworking.  

11176253  ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส      3 (3-0-6) 

  INFORMATION THEORY AND CODING   

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 ทฤษฎีข่าวสาร แหล่งก าเนิดข่าวสารแบบต่างๆ การวัดปริมาณข่าวสาร อัตราข่าวสาร การเข้ารหัส
ข่าวสารส าหรับช่องสัญญาณปราศจากสัญญาณรบกวน การลดขนาดข้อมูลแบบขนาดความยาวรหัสไม่เท่ากัน การลด
ขนาดข้อมูลแบบเลขคณิต การลดขนาดข้อมูลแบบพจนานุกรม การเข้ารหัสแบบแปลง Burrow Wheeler การเข้ารหัส
ส าหรับช่องสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวน ขอบเขตของเฮมมิ่ง การเข้ารหัสเพ่ือตรวจสอบการผิดแบบต่าง ๆ การเข้ารหัส
เพ่ือแก้ไขการผิดแบบบล็อก แบบหมุนวน การเข้ารหัสแบบคอนโวลูชัน การเข้ารหัสแบบเทอร์โบ 

 Information measurement; information source; noise less source coding; data 
compression code; variable length code; arithmetic coding Burrow Wheeler transform; dictionary coding; 
noisy coding; Hamming bound; error detection teachniques; error correlation code; linear block code and 
cyclic code; convolution code; turbo code. 

11176254  ระบบฐานข้อมูล        3 (3-0-6) 

  DATABASE SYSTEMS   

                     วิชาบังคับก่อน : 11176249 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

  PREREQUISITE: 11176249 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

 แนวคิดของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล 
แบบจ าลองข้อมูลระดับแนวความคิด แบบจ าลองข้อมูลเชิงตรรกะและแบบจ าลองข้อมูลเชิงกายภาพและเครื่องมือการ
สร้างแบบจ าลอง การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูลด้วย วิธีนอร์มัลไลเซชัน แนว
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ทางการออกแบบเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ แบบจ าลองส าหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเชิงวัตถุ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ออกแบบ พจนานุกรมข้อมูล  

 Database system concepts; files and databases; database system architecture; 
conceptual, logical, and physical data models, and modeling tools; data modeling using Entity-Relation 
Diagrams and normalization technique; structured and object design approaches; models for databases: 
relational and OBJECT-ORIENTED; design tools; data dictionaries. 

11176255  เว็บเทคโนโลยี        3 (2-3-5) 

  WEB TECHNOLOGY  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

  แนะน าเกี่ยวกับเว็บเทคโนโลยี หัวเรื่องเกี่ยวกับ การประมวลผลเอ็กซ์เอ็มแอล การประมวลผลอาร์ดี
เอฟ เทคโนโลยีมิดเดิลแวร์ต่าง ๆ (CORBA, IIOP), RMI, RPC แทกซ์โซโนมี และ ออนโทโลยี ส าหรับเว็บแอพพลิเคชั่น 
แบบจ าลองออนโลโยลี ภาษาส าหรับการน าเสนอออนโทโลยีบนเว็บ กฏและการอ้างถึง สถาปัตยกรรมเว็บเซิรฟ์เวอร์
แบบมัลติเทรด โมบายแอพพลิเคชั่น แนะน าเกี่ยวกับการค านวณแบบคลาวด์ 

  Introduction to web technology, technological issues: XML processing, RDF processing, 
middleware technologies (CORBA, IIOP), RMI, RPC; taxonomies and ontologies for web applications: 
Ontology modeling, Languages for representing ontologies on the web, Rules and inferences; multi-
threaded web server architecture; mobile application; introduction to cloud computing. 

11176256  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสารสนเทศ      1 (0-3-2) 

  INFORMATION ENGINEERING LABORATORY  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 การทดลองที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส เช่น การเข้ารหัสสัญญาณแบบต่าง 
 ๆเป็นต้น การทดลองที่เกียวข้องกับระบบฐานข้อมูล เช่น การใช้เครื่องมือในการออกแบบระบบ การติดตั้งระบบ เป็นต้น 

การทดลองที่เกีย่วข้องกับเครือข่ายโทรคมนาคม  

 The experiments that relate to information theory and coding such as; relate to 
database system such as tools for database design, install DBMS etc.; relate to telecommunication 
network. 

11176357  เหมืองข้อมูล        3 (3-0-6) 

  DATA MINING   

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 แนวคิดและเทคนิคต่าง  ๆในการท าเหมืองข้อมูล ประสิทธิภาพและข้อดีข้อเสียของอัลกอริทึมต่างๆ ที่
ใช้ในการท าเหมืองข้อมูล กระบวนการเตรียมข้อมูล การหารูปแบบที่เกิดขึ้นบ่อย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การหากฎ
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ความสัมพันธ์ การจ าแนกประเภท การท านาย การวิเคราะห์กลุ่ม โครงข่ายประสาทเทียม การท าเหมืองข้อมูลกับข้อมูล
พิเศษ ข้อมูลสื่อผสม ข้อมูลเครือข่ายสังคม ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การประยุกต์ใช้และทิศทางของการท าเหมืองข้อมูล  

 Data mining concepts and techniques; efficiency, pros and cons of data mining 
algorithms; data preprocessing; frequent pattern mining; association rules; classification; prediction; cluster 
analysis; neural network; mining special data: multimedia data, social network data, and spatial data; data 
mining applications and trends. 

11176358  เครือข่ายสารสนเทศไร้สาย       3 (3-0-6) 

  WIRELESS INFORMATION NETWORK  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 แนะน าเกี่ยวกับสเปคตรัมความถี่ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการแพร่กระจายคลื่น ช่องสัญญาณไร้สาย
และระบบการส่งสัญญาณไร้สาย การเข้าถึงหลายทาง พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซลลูลาร์ เทคนิคการแผ่ออกทางความถี่ โอเอฟดี
เอ็ม เครือข่ายไร้สาย เครือข่ายไร้สายในยุคที่ 1 ถึงยุคที่ 3 รวมถึงมาตรฐานของเครือข่าย ไว-ไฟ ไวแมกซ์ ระบบเครือข่าย
ท้องถิ่นไร้สาย ระบบการสื่อสารในยุคที่ 4 และเทคโนโลยีไร้สายแบบใหม่ วีโอไอพี ไมบายไอพี แนะน าระบบการสื่อสาร
แบบแถบกว้าง 

 Introduction to frequency spectrum, electromagnetic and wave propagation; wireless 
channels and transmission system; multiple accesses; cellular fundamentals;  spread spectrum 
techniques; orthogonal frequency division multiplex (OFDM); wireless networks: first to third generations 
(1G-3G) wireless networks and standards, Wi-Fi (IEEE 802.11), WiMAX (IEEE 802.16),  wireless local area 
networks (WLAN), fourth generation (4G) systems and new wireless technologies; voice over IP (VoIP); 
mobile IP; introduction to broadband communication system.  

11176359  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ      3 (3-0-6) 

  OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 การออกแบบเชิงวัตถุ การห่อหุ้ม การซ่อนข้อมูล การแบ่งระหว่างพฤติกรรมและการติดตั้งคลาส 
คลาสย่อย การสืบทอด การมีหลายรูปแบบ ล าดับชั้นของคลาส วัตถ ุวิธีการ แนวคิดการออกแบบขั้นพ้ืนฐาน รูปแบบของ
การออกแบบต่าง  ๆสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบของโครงสร้าง การออกแบบระดับคอมโพเน็นท์ การออกแบบ
ส าหรับการน ากลับมาใช้ใหม่ แผนภาพยูเอ็มแอล 

 Object-oriented design; encapsulation; information hiding; separation of behavior and 
implementation; classes and subclasses; inheritance; polymorphism; class hierarchies; objects; method; 
fundamental design concepts; design patterns; software architecture; structured design; component-level 
design; design for reuse; UML. 
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11176360 เว็บเซอร์วิส        3 (3-0-6) 

  WEB SERVICES  

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 ภาพรวมของ XML, DTDs และ XML schema ระบบสารสนเทศแบบกระจายและมิดเดิลแวร์ การรวม
แอพพลิเคชันขององค์กรและเทคโนโลยีเว็บ แนวคิดและเทคนิคที่ส าคัญส าหรับการใช้งานเว็บติดต่อใช้บริการบนเว็บ 
แบบจ าลองการอ้างอิงส าหรับเว็บเซอร์วิส (UDDI, SOAP, WSDL) องค์ประกอบของเว็บเซอร์วิส การประสานงานและการ
ท าธุรกรรม ซีแมนติคเว็บเซอร์วิส การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในเว็บเซอร์วิส 

  An overview of XML, DTDs, and XML schema; distributed information systems and 
middleware; enterprise application integration and web technologies; the major concepts and techniques 
for enabling web service based interactions on the web; the reference model for web services (UDDI, 
SOAP, WSDL); web service composition, coordination and transaction; semantic web services; 
security/privacy in Web services. 

11176361  วิศวกรรมสื่อผสม        3 (3-0-6) 

  MULTIMEDIA ENGINEERING  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 การแทนข้อมูลมัลติมีเดีย: ภาพดิจิทัล กราฟฟิค วิดีโอ แอนิเมชั่น และออดิโอดิจิทัล ทฤษฎีสี การบีบ
อัดข้อมูลมัลติมีเดีย มาตรฐานการบีบอัด การเข้ารหัสสัญญาณวิดีโอและออดิโอ การเข้ารหัสเสียง สื่อในการเก็บ
มัลติมีเดียว เครือข่ายมัลติมีเดีย 

 Multimedia data representation: digital image, graphics, video, animation and digital 
audio; color models; multimedia data compression; compression standards; video and audio coding; 
speech coding; multimedia storage media;  multimedia networks. 

11176362  การออกแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและการปฏิบัติ    3 (2-3-5) 

  INTERNETWORKING DESIGN AND PRACTICE  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 การก าหนดความต้องการ เป้าหมาย และข้อจ ากัดขององค์กรในการใช้ประโยชน์ระบบเครือข่าย 
คุณลักษณะของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีอยู่และทราฟฟิก การออกแบบโทโพโลยีของระบบเครือข่ายข้อพิจารณา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายระยะไกลส าหรับการออกแบบการเชื่อมต่อหน่วยงานหรือสาขารวมทั้งการเชื่อมต่อกับระบบ
อินเทอร์เน็ต แนวคิดในการก าหนดที่อยู่และโปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง เช่น  DHCP และ NAT โปรโตคอลส าหรับการหา
เส้นทางส าหรับเครือข่ายบนพ้ืนฐานไอพี เช่น BGP OSPF IGRP และ RIPv2 เป็นต้น การเชื่อมต่อโครงข่ายขั้นสูง VLANs 
MPLS VPNs Diffserv และ Intserv การพัฒนากลยุทธ์ส าหรับความปลอดภัยระบบเครือข่าย การเลือกเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์เครือข่าย การก าหนดค่าการท างาน การทดสอบ การปรับแต่งระบบ และการจัดท าเอกสาร 
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 Identify organization’s needs, goals and constraints; characterizing the existing 
internetworking and traffic; designing a network topology; WAN technology considerations for designing 
remote connectivity and the internet access; addressing and numbering concept and related protocols: 
DHCP, NAT; routing protocols for IP-based networks: BGP, OSPF, IGRP, and RIPv2, etc.; advanced 
internetworking: VLANs, MPLS, VPNs, Diffserv and Intserv; developing network security strategies, network 
management strategies; selecting technologies and devices, configuration, testing, optimizing, and 
documenting the network design. 

11176363  การสื่อสารระยะใกล้       3 (3-0-6) 

  SHORT RANGE COMMUNICATION  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 เทคนิคส าหรับการสื่อสารระยะใกล้ ระบบไมโม โอเอ็ฟดีเอ็ม เทคโนโลยีอัลตราวายแบนด์ การสื่อสาร
ทางแสง เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย ทบทวนเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย และเครือข่ายส่วนบุคคลไร้สาย แนะน าเกี่ยวกับ
เครือข่ายระยะร่างกาย สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของแต่ละเครือข่าย การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารระยะใกล้ที่
ทันสมัย 

 Techniques for short range communication: multiple-input multiple-output (MIMO) 
system, orthogonal frequency division multiplex (OFDM), ultra-wideband (UWB) technology, optical 
communications, wireless sensor networks (WSN); Overview of wireless local area network (WLAN) and 
wireless personal area network (WPAN); Introduction to wireless body area network (WBAN); each 
network components and architecture; up-to-date applications of short range communication. 

11176364  สถาปัตยกรรมเชิงบริการ       3 (3-0-6) 

  SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 แนะน าเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (SOA) แพลตฟอร์มต่าง ๆ ของบริการทางเว็บเช่น XML 
SOAP WSDL UDDI เป็นต้น การออกแบบของระบบ SOA การท างานและการเขียนโปรแกรมของระบบการให้บริการทาง
เว็บแบบกระจาย ความรู้พื้นฐานของการก าหนด การออกแบบ การสร้าง การทดสอบและผลิตออกมาเป็นระบบ SOA โดย
ใช้เครื่องมือจากผู้ขายบริการหลักบนเว็บต่าง ๆ  ผลกระทบของ SOA ที่เกี่ยวกับคุณภาพของซอฟต์แวร์ ประสิทธิภาพ การ
รักษาความปลอดภัย และความยืดหยุ่น 

 Introduction to "Service-Oriented Architecture” (SOA), the web services platform (XML, 
SOAP, WSDL, UDDI, etc.,), the design of SOA systems, practical hands-on programming of a distributed 
Web Service based system, The fundamentals of defining, designing, building, testing and rolling-out a 
SOA system by using tools from major web service vendors, the impact of SOA on software quality, 
efficiency, security, performance and flexibility. 
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11176365  เครือข่ายยุคหน้า        3 (3-0-6) 

  NEXT GENERATION NETWORK   

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 ทบทวนหลักการการสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยี 3G เครือข่ายข้อมูลไร้สายและมาตรฐาน เครือข่ายไร้
สายแบบออลไอพี สถาปัตยกรรมของระบบไร้สายที่สูงกว่า 3G เทคโนโลยีในการเข้าถึงหลายทางส าหรับ B3G ระบบไมโม 
เทคโนโลยีคอกนิทีฟเรดิโอ เครือข่ายและองค์ประกอบของการสื่อสารทางแสงไร้สาย 

 Review of wireless communication principle and 3G technology; wireless data networks 
and standards; all-IP wireless networking; architecture of beyond 3G (B3G) wireless systems; multiple 
access technologies for B3G; multiple-input multiple-output (MIMO) systems; cognitive radio technology; 
wireless optical communication, component and networks.  

11176366  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล      3 (3-0-6) 

  INFORAMTION SECURITY   

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 การประยุกต์การเข้ารหัสลับ ทฤษฏีจ านวน ทฤษฎีการเข้ารหัสแบบสมมาตร ทฤษฎีการเข้ารหัสแบบ
อสมมาตรแบบต่าง ๆ ส าหรับการท าให้ข้อมูลเป็นความลับ ฟังก์ชันแฮชส าหรับท าให้ข้อมูลสามารถตรวจสอบความ
สมบูรณ์ได้ ทฤษฎีการพิสูจน์ตัวตนเพ่ือยืนยันตัวบุคคลแบบต่าง ๆ ทฤษฎีลายมือชื่อดิจิตอลแบบต่าง ๆ การจัดการ
กุญแจลับ และการประยุกต์ส าหรับธุรกิจสารสนเทศแบบต่าง ๆ  

 Applied cryptography; number theory; symmetric and asymmetric encryption for 
confidentiality; hash function for information integrity; authentication theory; digital signatures; secret key 
management and applications of information security for the E-business. 

11176367  การวัดประสิทธิภาพเครือข่าย      3 (3-0-6) 

  NETWORK PERFORMANCE    

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 แอพพลิเคชั่น บริการที่จ าเป็นโดยโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการประสิทธิภาพการท างานของระบบ
เสียงบนไอพี ความต้องการประสิทธิภาพการท างานสตรีมมิ่งวิดีโอ ความต้องการประสิทธิภาพเรียลไทม์วิดีโอ ความจุ ผล
ที่ได้และการบริการ ลักษณะการจราจรแหล่งที่มา การมัลติเพลกซ์ซิ่งเชิงสถิติ การควบคุมการจราจร การใช้แบนด์วิธ 
คุณภาพของบริการ (QoS) ค าจ ากัดความของ QoS บริการที่ดีที่สุดความพยายามที่รับประกัน QoS สถิติ QoS การ
ส่งผ่าน QoS โดยการควบคุมเข้า แบบจ าลองการจราจร กระบวนการสโตแคสติก กระบวนการมาร์คอฟแบบเวลาไม่
ต่อเนื่อง กระบวนการด้วยตนเองที่คล้ายกันขึ้นอยู่กับขอบเขตระยะสั้นและระยะยาว ทฤษฎีการเข้าคิว ระบบแถวคอย 
คุณสมบัติการจัดคิวน าไปใช้กับเครือข่าย IP โมเดลแถวคอยขั้นตอนวิธีการตั้งเวลาที่ คิวแบบ M/M/1 M/G/1 G/M/1 คิว
แบบซับซ้อน แบนด์วิดธ์ที่มีประสิทธิภาพ เสียง/ข้อมูลการออมบูรณาการ 
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  Applications: services required by applications, performance requirements of voice over 
IP, performance requirements streaming video, performance requirements real time video; capacity, 
throughput and service: source traffic characteristics, statistical multiplexing, traffic regulation, bandwidth 
utilization; quality of service (QoS): definitions of QoS, best-effort service, guaranteed QoS, statistical QoS, 
delivering QoS via admission control; traffic models: stochastic processes, discrete time markov processes, 
self-similar processes, short and long-range dependence; queuing theory: queuing system properties, 
queuing applied to IP networks, queuing models, scheduling algorithms, the M/M/1 queue, the M/G/1 
queue, the G/M/1 queue, complex queues, effective bandwidth, voice/data Integration savings. 

11176368  การกระจายสัญญาณแบบดิจิทัล      3 (3-0-6) 

  DIGITAL BROADCASTING  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 แนะน าการกระจายสัญญาณแบบแอนาลอกและดิจิตอล ความถี่  ความยาวคลื่นและการแพร่กระจาย
การ  โทรทัศน์แอนาลอกและวิทยุ การกระจายสัญญาณภาพแบบดิจิตอล  โทรทัศน์ความละเอียดสูง ไอพีทีวี มิดเดิลแวร์
ของโทรทัศน์แบบดิจิตอล  การแพร่กระจายเสียงแบบดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีแบบแถบแคบ การแพร่กระจายเสียง/สื่อ
แบบดิจิตอล โทรทัศน์บนอุปกรณ์พกพา ทบทวนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบีบอัดภาพและเสียง  การเข้ารหัสเสียงภาพ 
MPEG1 MPEG2 MPEG4 H.264/AVC 

 Introduction to analog and digital broadcasting: frequency, wavelength and propagation,  
analog TV and radio; digital video broadcasting (DVB); HDTV; IPTV; digital TV Middleware; narrowband 
digital audio broadcasting; digital audio/multimedia broadcasting (DAB/DMB); mobile TV; a review of 
sound and video compression technologies, audio visual coding: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264/AVC 

11176369  ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเครือข่ายยุคหน้า     2 (0-6-3) 

  NEXT GENERATION NETWORK TECHNOLOGY LABORATORY  

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 การทดลองที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเครือข่ายยุคหน้าสมัยใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบัน เช่น เทคโนโลยี
แอนดรอยด์ เทคโนโลยีคอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยีที่อาศัยการผสมผสานในหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เป็นต้น 

 The experiments that corresponse to interesting emerging technology at the present 
such as android technology, convergence technology and multidiscipline technology etc. 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา    12 หน่วยกิต 

11176401  แนวคิดการออกแบบอุปกรณส์ารสนเทศ     3 (3-0-6) 

  INFORMATION DEVICE DESIGN CONCEPT 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 
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 เป็นวิชาที่ว่าด้วยแนวคิดการออกแบบอุปกรณ์สารสนเทศ เริ่มต้นด้วยการคิดแบบสร้างสรรค์ กฎของ
มัว หลักการสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมสารสนเทศ วงจรอายุของผลิตภัณฑ์ การคิดสร้างสรรค์แบบต่างๆ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และการท านายสิทธิบัตร การออกแบบสร้างฮาดร์แวร์และการทดสอบต้นแบบการวิเคราะห์ราคา 

 Innovation thinking concept, Moore's law concept, principle of Information engineering 
products invention, life of product, creative thinking, product development, patent analysis and forecast, 
design hardware and prototype testing, cost analysis. 

11176402  ระบบฝังตัว        3 (2-2-5) 

  EMBEDDED SYSTEMS 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 เรียนรู้ระบบฝังตัวพ้ืนฐานในภาพรวม ข้อก าหนดของการออกแบบระบบฝังตัว เช่น ราคาต่อหน่วย 
ขนาด ก าลังงาน เวลารวมจนออกสู่ท้องตลาด เป็นต้น ศึกษาถึงความก้าวหน้าด้านอุปกรณ์และโปรแกรมที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาระบบฝังตัว ศึกษาระบบฝังตัวแบบง่ายเช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ และทดลองใช้งาน ศึกษาระบบฝังตัวที่มี
ประสิทธิภาพยืดยุ่นสูงขึ้น เช่น อุปกรณ์วงจรรวมที่สามารถโปรแกรมได้ (CPLD) และทดลองใช้งาน 

  Embedded system overview, design challenge and optimizing design metrics (unit cost, 
size, power, time to market, etc..,), recent hardware and software for embedded system implementation, 
simple microcontroller and applications, more high efficiency devices such as complex programmable 
logic device (CPLD) and applications. 

11176403  การเชื่อมต่อวงจรสมัยใหม่       3 (3-0-6) 

  MODERN HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาอธิบายการเชื่อมต่อวงจรสมัยใหม่ (ตัวอย่างเช่น Verilog หรือ VHDL) 
ออกแบบวงจรดิจิตอลพ้ืนฐานโดยใช้การเขียนโปรแกรมภาษาอธิบายการเชื่อมต่อวงจรสมัยใหม่ การเขียนโปรแกรมเพ่ือ
ทดสอบคุณสมบัติและวิธีการเขียนโปรแกรมโดยวิธีลาดับขั้นตอน เรียนรู้อุปกรณ์วงจรรวมที่โปรแกรมได้ (ตัวอย่างเช่น 
FPGA) สร้างกรณีตัวอย่างการนาไปใช้งานระบบสมองกลฝังตัว เช่น อุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารความเร็วสูงแบบอนุกรม 
ระบบกล้องถ่ายภาพดิจิตอล เป็นต้น 

 Study fundamental of modern hardware description language (Verilog, VHDL etc…),  
designed of digital logic by using modern description description language, test benches, state machine 
design, study of programmable devices (FPGA) and some case study of embedded devices such as high 
speed data transceiver devices (USB), digital camera, etc,. 

11176404  เครือข่ายเซนเซอร์และแอดฮอคไร้สาย     3 (3-0-6) 

  WIRELESS AD HOC AND SENSOR NETWORKS 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 
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 แนะน าเกี่ยวกับเครือข่ายแบบแอดฮอคและเครือข่ายเซนเซอร์ การออกแบบและการจัดการทราฟฟิก 
การจ าลองประสิทธิภาพของเครือข่ายและการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการจ าลอง เครือข่ายแอดฮอคแบบไฮบริด แบบ
เคลื่อนที่และแบบจัดการด้วยตัวเอง มาตรฐานบลูทูธและ IEEE 802.11 การจัดการด้านก าลังงาน ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในเครือข่ายแบบแอดฮอค การดูแลและควบคุมโทโพโลจี โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล เราท์ติงและบรอดคาสติง 
การอัพเดตต าแหน่งส าหรับเราท์ติงที่มีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายเซนเซอร์และแอดฮอคไร้สาย 

 Introduction to ad hoc wireless and sensor networks, traffic management and design, 
performance modeling and estimation of model parameters, self-organized, mobile, and hybrid ad hoc 
networks, bluetooth and IEEE 802.11 standards, power management, security in ad hoc networks, 
topology control and maintenance, data communication protocols, routing and broadcasting, location 
updates for efficient routing, applications of wireless ad hoc and sensor networks.  

11176405 การบริการบนพ้ืนฐานของต าแหน่ง      3 (3-0-6) 

  LOCATION BASED SERVICES 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 ค าอธิบายทั่วไปของการบริการบนพ้ืนฐานของต าแหน่ง ศักยภาพของการบริการบนพ้ืนฐานของ
ต าแหน่ง การคิดค่าบริการบนพ้ืนฐานของต าแหน่ง บริการการติดตาม บริการฉุกเฉิน บริการทางการค้า บริการข้อมูลบน
พ้ืนฐานของต าแหน่งและอ่ืนๆ กลไกในการหาต าแหน่ง การหาต าแหน่งด้วยความเข้มของสัญญาณรับ มุมที่มาถึงของ
สัญญาณ เวลาที่มาถึงของสัญญาณ ความแตกต่างของเวลาของสัญญาณที่มาถึง ระบบนจีพีเอส ผลของสภาวะแวดล้อมที่
มีต่อการหาต าแหน่ง โมดูลไร้สายที่ใช้ในการบริการบนพ้ืนฐานของต าแหน่ง การประเมินความถูกต้องของในการประมาณ
หาต าแหน่ง 

 General description of location based services, potential of location based services, 
location based charging, tracking services, emergency services, commercial services, location based 
information services, etc,. positioning mechanisms, received signal strength; angle of arrival; time of arrival; 
observed time difference; global positioning system, environment effects for poisitioning, wireless 
modules used for location based services, evaluation of location estimation accuracy.  

11176406  การสื่อสารแบบแถบกว้าง       3 (3-0-6) 

  BROADBAND COMMUNICATIONS 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 อธิบายถึงพ้ืนฐานการสื่อสาร วิวัฒนาการของการสื่อสารแบบแถบกว้างและพ้ืนฐาน การบริการแบบ
แถบกว้าง เทคโนโลยีการเข้าถึง การเชื่อมต่อและการบริหารเครือข่ายแบบแถบกว้าง สถาปัตยกรรมเครือข่าย การสลับ
สายและการเชื่อมต่อบนพ้ืนฐานเอทีเอ็ม ระบบการส่ง การออกแบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และการประยุกต์ใช้งาน   
การสื่อสารแบบแถบกว้างในอนาคต 

 Overview of communication basic, evolution to broadband and the basics, broadband 
services, broadband access technology, interface and management, broadband architecture, ATM - based 
broadband switching and transmission system, ATM broadband network design, broadband equipment 
venders, future of broadband communications. 
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11176407  ระบบสื่อสารทางแสงและการเข้าถึงเครือข่าย    3 (3-0-6) 

  OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM AND ACCESS NETWORKS 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 พ้ืนฐานการสื่อสารเชิงแสง ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยน าแสง ระบบเส้นใยน าแสงสู่บ้านและการเข้าถึง
เทคโนโลยี ระบบสื่อสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM การออกแบบระบบเส้นใยน าแสงสู่บ้าน ระบบสื่อสารเชิงแสง
ส าหรับบรอดแบบด์ในอนาคต 

 Principle of optical communication, optical fiber communication system, fiber to the 
home and access technology, dense wavelength division multiplexing, broadband optical access 
networks and services, optical fiber access network design, optical networks for the broadband future. 

11176408  การค านวณแบบเคลื่อนที่       3 (3-0-6) 

  MOBILE COMPUTING 

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 แนะน าเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การค านวณในระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ ตัวแทนเคลื่อนที่ และการ
ค านวณในระบบการสื่อสารเคลื่อนที่แบบตะหนักรู้บริบท แนะน าเกี่ยวกับการสื่อสารไร้สาย สเปคตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า การ
เข้าถึงหลายทาง และการสื่อสารแบบรังผึ้ง เครือข่ายไร้สายรวมถึงมาตรฐานเครือข่ายไร้สาย ขบวนการในการย้ายข้อมูล 
การเคลื่อนที่ทางกายภาพ โมบายไอพี เซลลูลาร์ไอพี ทีซีพีส าหรับการเคลื่อนที่ และฐานข้อมูลเคลื่อนที่ เครือข่ายแบบ
แอดฮอคเคลื่อนที่ และเทคโนโลยีส าหรับเครือข่ายแบบแอดฮอค อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ อินเตอร์เนตส าหรับการสื่อสาร
เคลื่อนที่และเวปส าหรับการสื่อสารไร้สาย แบบจ าลองการเขียนโปรแกรมเวปส าหรับอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่ 
ตัวแทนเคลื่อนที่ คุณสมบัติของตัวแทนเคลื่อนที่ ความต้องการส าหรับระบบตัวแทนเคลื่อนที่ แพลตฟอร์มของตัวแทน
เคลื่อนที่ ความมั่นคงส าหรับการค านวณในระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ โปรเจคส าหรับการออกแบบและการเขียนโปรแกรม
ส าหรับการค านวณในระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ 

  Introduction to mobility, mobile computing, mobile agents, and context-aware 
computing; introduction to wireless communication, the electromagnetic spectrum, multiple-access 
schemes, cellular communication;  wireless networks including their standards; migrating processes; 
physical mobility, mobile IP, cellular IP, TCP for mobility, mobile databases; mobile Ad Hoc networks and 
technologies for ad hoc networks; mobile handheld devices; the mobile internet and wireless web, web 
programming model for mobile and wireless devices; mobile agents, characteristics of mobile agents, 
requirements for mobile agent systems, mobile agent platforms; security issues in mobile computing; 
design and programming projects. 

11176409  ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6) 

  ELECTRONIC BUSINESS 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 
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 เศรษฐศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบบจ าลองทางธุรกิจ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า สถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคภายในสภาพแวดล้อม
อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรม ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล กระแสข้อมูลข้ามแดน  
ความถูกต้องของข้อมูลและการจัดการข้อผิดพลาด การวางแผนเมื่อมีภัยพิบัติและการกู้คืน การวางแผนการแก้ปัญหา 
การด าเนินงานและการน าไปใช้ การออกแบบเว็บไซต์ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตและวิธีการ การออกแบบการแก้ปัญหา
ส าหรับอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ต EDI ระบบการช าระเงิน การสนับสนุนโลจิสติกส์ขาเข้าและขาออก 

 Electronic commerce economics, business models, value chain analysis, technology 
architectures for electronic business, supply chain management, consumer behavior within electronic 
environments, legal and ethical issues, information privacy and security, transborder data flows, 
information accuracy and error handling, disaster planning and recovery, solution planning, 
implementation and rollout, site design, Internet standards and methods, design of solutions for the 
Internet, intranets, and extranets, EDI, payment systems, support for inbound and outbound logistics. 

11176410  นิติศาสตร์ดิจิทัล        3 (3-0-6) 

  DIGITAL FORENSIC 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 หลักการพ้ืนฐานของวิธีการเกี่ยวกับนิติศาสตร์ดิจิทัล และเทคนิคการตรวจสอบแบบสมัยใหม่ การ
ระบุตัวตน และการเก็บรักษาข้อมูลดิจิตอลที่เป็นหลักฐานที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุ หลักการทางกฎหมายพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับกฏหมายอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ และแหล่งข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
คอมพิวเตอร์และมีผลทางกฎหมาย 

  The fundamental principles of digital forensics methodology and emerging investigation 
techniques, identification, collection and preservation of digital crime scene evidence, basic criminal law 
concepts, related national electronic laws, and sources of electronic information in computer forensics. 

11176411  ปัญญาประดิษฐ์        3 (3-0-6) 

  ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 หลักการพ้ืนฐานของปัญญาประดิษฐ์ เอเจนต์อัจฉริยะ กระบวนการการแก้ปัญหาผ่านการค้นหา การ
แสดงความรู้และเหตุผล การวางแผน การแสดงและเหตุผลของความรู้ที่ไม่แน่นอน การตัดสินใจ การเรียนรู้ของเครื่อง  
การแสวงหาความรู้ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์และหัวข้ออ่ืน ๆ  ที่น่าสนใจ 

 Foundation of artificial intelligence, intelligent agents, problem-solving through search, 
knowledge representation and reasoning, planning, reporesenting and reasoning with uncertain 
knowledge, decicion making, machine learning and knowledge acquisition, brief survey of selected 
additional topics.  
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11176412 คลังข้อมูล  3 (3-0-6) 

  DATA WAREHOUSE 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 ภาพรวมของการท าคลังข้อมูล ตลอดจนการประมวลผลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ที่สนับสนุน
ให้เกิดธุรกิจอัจฉริยะ การท าคลังข้อมูล การรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์และออกแบบแบบจ าลองข้อมูลแบบ
หลายมิติ การผนวกฐานข้อมูล การก าจัดข้อมูลที่ไม่เกิดประโยชน์ การคัดเลือกตัวอย่างข้อมูล กรณีศึกษาและแนวโน้ม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลังข้อมูล 

 Overview of data warehousing, OLAP and data mining to create business intelligence, 
data warehousing: requirement gathering, multidimensional data analysis and design, schema integration, 
data cleansing, feature selection, case studies and data warehouse trends. 

11176413  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์    3 (3-0-6) 

  HUMAN-COMPUTER INTERACTION 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 การรับรู้ของมนุษย์และการน าเสนอข้อมูล ร่างกายมนุษย์และการออกแบบอุปกรณ์ ความรู้ระดับต่ า
ของมนุษย์ ความรู้ระดับสูงและรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ การสังเกตุผู้ใช้ การวิเคราะห์การใช้งาน การระบุรายละเอียดและ
การสร้างต้นแบบ การวิเคราะห์งานและการออกแบบที่ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การออกแบบส าหรับอุปกรณ์หน้าจอขนาดเล็ก 

 Human perception and information presentation; the human body and device design; 
low-level human cognition; higher cognition and interaction styles; observing users; usability analysis; 
specifying and prototyping; task analysis and user-centered design; small-screen devices design. 

11176414  ระบบการค้นคืนสารสนเทศ      3 (3-0-6) 

  INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 ภาพรวมของระบบการค้นคืนสารสนเทศ การแสดงเอกสาร ลักษณะทางสถิติของข้อความ การ
ประมวลผลแบบสอบถามพ้ืนฐาน โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มส าหรับ IR การจัดท าดัชนีโดยอัตโนมัติและ
รูปแบบการจัดท าดัชนี รูปแบบการดึงมาตรการที่คล้ายคลึงกันและการจัดอันดับ แบบจ าลองชนิดบูลีน, แบบจ าลองแบบ
ปริภูมิเวกเตอร์ แบบจ าลองความน่าจะเป็น เทคนิคการค้นหาและการกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรไฟล์ผู้ใช้ การกรอง
ข้อมูลแบบการท างานร่วมกัน เอกสารและการจัดกลุ่มค าประเภทเอกสาร ระบบค้นคืนสารสนเทศและเว็บ รายละเอียด
แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ตัวแทนเว็บอัจฉริยะ การท าเหมืองเว็บและการประยุกต์ใช้ 
  Overview of information retrieval systems; document representation, statistical 
characteristics of text, basic query processing; data structure and file organization for IR; automatic indexing 
and indexing models; retrieval models, similarity measures and ranking, boolean models, vector space 
models, probabilistic models; search and filtering techniques, relevance feedback, user profiles, 
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collaborative filtering; document and term clustering, Document Categorization, IR systems and the 
WWW, heterogeneous information sources, intelligent web agents, web mining and its applications.  

11176415  เทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วสูง      3 (3-0-6) 

  HIGH-SPEED NETWORKING TECHNOLOGIES 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 อธิบายในเชิงลึกของต่าง ๆ ที่มีอยู่และเกิดขึ้นใหม่ของเทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วสูง ระบบการ
ส่งผ่านดิจิตอล Digital Subscriber Line (DSL) บูรณาการบริการเครือข่ายดิจิตอล (ISDN) เฟรมรีเลย์ โหมดการถ่ายโอน
ไม่ตรงกัน (ATM) เครือข่ายแสงซิงโคร (SONET) การแบ่งความยาวคลื่นแบบมัลติเพลกซ์ซิ่ง (WDM) เดนซ์ WDM 
(DWDM) และเครือข่ายออปติคอล 
  In-depth understanding of various existing and emerging high-speed networking 
technologies: digital transmission system, digital subscriber line (DSL), integrated service digital network 
(ISDN), frame relay, asynchronous transfer mode (ATM), synchronous optical network (SONET), wavelength 
division multiplexing (WDM), dense WDM (DWDM), and optical networking.  

11176416  ระบบเสียงบนไอพี        3 (3-0-6) 

  VOICE OVER IP 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 โทรศัพท์พ้ืนฐาน ระบบเสียงบนไอพี การปรับตัวเครือข่ายไอพีเพ่ือสนับสนุนเสียง H.323 และ SIP 
โปรโตคอลการส่งสัญญาณ QoS ในเครือข่ายไอพี มาตรฐาน IETF และการจัดการเครือข่าย 
  Telephony fundamentals; voice over IP; adapting IP networks to support voice; H.323 and 
SIP signaling protocols; QoS in IP networks; IETF standards and network management. 

 11176417  มูลค่าเพ่ิมของวิศวกรรมเซอร์วิสบนเครือข่ายยุคหน้า    3 (3-0-6) 

  VALUE ADDED SERVICE ENGINEERING IN NEXT GENERATION NETWORKS 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 พ้ืนฐานของการให้บริการวิศวกรรม แนวคิดพ้ืนฐานการให้บริการมูลค่าเพ่ิมวงจรชีวิตของบริการ 
บริการวิศวกรรมเครือข่ายอัจฉริยะ WAP/imode/Tine - C พ้ืนฐานของเครือข่ายรุ่นต่อไป Session Initiation Protocol 
(SIP) H.323 Megaco H.248 3GPP/3GPP2 สถาปัตยกรรม softswitch การส่งสัญญาณโปรโตคอลวิธีการเฉพาะ  H.232 
บริการเสริม SIP CGI SIP servlet API การส่งสัญญาณวิธีการโพรโทคอเป็นกลาง CPL JAIN JCC/JCAT การเจรจาข้อ
พิพาท บริการเว็บ การรับรู้บริบท วิธีการใช้รหัสมือถือ 
  The basics of service engineering: basic concepts, value added services, service life cycle, 
service engineering, intelligent networks, WAP/Imode/TINE-C; the basics of next generation networks: 
session initiation protocol (SIP), H.323, Megaco, H.248, 3GPP/3GPP2 architecture, softswitch; signaling  
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protocol specific approaches: H.232 supplementary services, SIP CGI, SIP servlet API; signaling protocol 
neutral approaches: CPL, JAIN JCC/JCAT, PARLEY; web service; context awareness; mobile code-based 
approaches. 

11176418  ระบบสารสนเทศบนเว็บ       3 (3-0-6) 

  WEB INFORMATION SYSTEMS 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 ความก้าวหน้าของเว็บเทคโนโลยียุคใหม่ในเรื่อง แนวคิดองค์ประกอบ โครงสร้างของสื่อที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการบริการบนเว็บ วิธีการของเครื่องมือ และการ
ประยุกต์ใช้งานของระบบสารสนเทศบนเว็บ รวมถึงเทคโนโลยี XML ในการเปลี่ยนแปลง XML เพ่ือรองรับวัตถุฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ การท าเหมืองแร่ข้อมูลและเว็บสอบถาม การท าระบบเว็บสังคมบนมือถือ การออกแบบเว็บไซด์บนอุปกรณ์
มือถือ 
 The advancement of web technology in the new era; concept elements; the structure 
of the media used in the development of web-based information systems; basic information about 
developing web-based services; tool and the application of web-based information systems; technologies 
include XML in the XML to relational database objects; mining and web inquiries; the web and mobile 
systems; website design on mobile devices. 

11176419  ระบบเครือข่ายมิดเดิลแวร์       3 (3-0-6) 

  MIDDLEWARE NETWORK SYSTEMS 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 แนวคิดการออกแบบและการปรับใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านอินเทอร์เน็ต การพัฒนาแพลตฟอร์มการ
บริการบน  IP อาทิเช่น สถาปัตยกรรมของระบบคลาวด์ การบริหารจัดการเครือข่าย IP หลักการของเครือข่ายมิดเดิลแวร์
รวมทั้งการเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (API) ระบบเครือข่ายอัจฉริยะ ระบบการจัดการและระบบมอนิเตอร์ด้วยมิดเดิล
แวร์ ศึกษาตัวอย่างระบบการให้บริการลูกค้า  
 Concept, design and deployment of Internet infrastructure; development platform for 
IP-based services such as system architecture of the cloud world; management of IP networks; network 
middleware; application programming interface (API); intelligent network system; management and 
monitoring system with the middleware; education system for customer service. 

11176420  การบริหารจัดการเครือข่าย       3 (3-0-6) 

  NETWORK MANAGEMENT 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 ภาพรวมของโปรโตคอลและมาตรฐานของการสื่อสารข้อมูล เป้าหมายและหน้าที่ของระบบ บริหาร
จัดการเครือข่าย (NMS) สถาปัตยกรรมและข้อก าหนดของ SNMPv1, SNMPv2 และ SNMPv3 ในด้านโครงสร้าง
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ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการเครือข่าย (MIB) โมเดลการสื่อสาร การก าหนดรหัสข้อมูล รูปแบบข้อความ และค าสั่ง 
โปรแกรมเครื่องมือตรวจวัดและเรียกดูค่าระบบ อาทิเช่น RMON, sysstat และ Ethereal การบริหารจัดการความ
ล้มเหลว ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบเครือข่าย การบริหารจัดการในระดับบริการ ตัวอย่างของเทคโนโลยี
การบริหารจัดการเครือข่ายขั้นสูง 
 Overview of data communication protocols and standards; goals and functions of 
network management system (NMS); SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3 architectures and specification in: 
structure of management information base (MIB); communication model, Notations, Language and 
functions; system utilities for measurement and monitoring such as RMON, sysstat, Ethereal, etc.; fault 
management, performance management  and security management; service-Level management; 
example of advanced network management technologies. 
  
11176421  จริยธรรมและกฏหมายส าหรับวิศวกรสารสนเทศ     3 (3-0-6) 

  ETHICS AND LAWS FOR INFORMATION ENGINEER  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

  ความคุ้มครองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าถึงและการควบคุมข่าวสารข้อมูล
โดยค านึงถึงความเป็นส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัย กฎหมายทางอินเตอร์เน็ต มาตรฐานทางจริยธรรมและ
การเซ็นเซอร์ สัญญาและข้อตกลงออนไลน์ การค้าบนอินเทอร์เน็ต และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนคอมพิวเตอร์และ
การสืบค้นเบาะแส ตลอดจนการละเมิดและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและเจ้าของเว็บไซต์  

  Protection of computer software, tort liability and intellectual property, information 
access and control, privacy and security, Internet law, censorship and standards of ethics, e-commerce 
and IT contracts, and computer crime and evidence. 

11176422  การประมวลผลคลาวด์       3 (3-0-6) 

  CLOUD COMPUTING  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

  อธิบายเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกระจาย แนวคิดพ้ืนฐานของการประมวลผลคลาวด์ คุณลักษณะ
ส าคัญของการประมวลผลคลาวด ์ประเภทของการประมวลผลคลาวด ์เทคโนโลยีต่าง  ๆที่ใช้ เวอร์ชวลไลเซชั่น การจัดการ
คลาวด์ รูปแบบการให้บริการของคลาวด์ ความปลอดภัยในคลาวด์ การใช้เครื่องมือและซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับคลาวด์ 

  Overview of distributed computing; basic concepts of cloud computing; Important 
characteristic of cloud computing; Types of cloud computing; Technologies; Cloud management; 
Services of cloud; Security in cloud computing; Tools and software concerning cloud computing. 
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กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก  6 หน่วยกิต 

11176538  สหกิจศึกษาเฉพาะด้านวิศวกรรมสารสนเทศ     6 (0-45-0) 

  CO-OPERATIVE EDUCATION IN INFORMATION ENGINEERING 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 นักศึกษาจะต้องผ่านการปฏิบัติการเชิงโครงงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงการอบรมที่จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อนออกสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมง 
 Students must work on project-based cooperative education with industrial counterparts 
for a minimum of 16 weeks. In addition, all students must attend a 30-hour training program organized by 
the Faculty of Engineering, prior to starting cooperative projects. 
11176541  การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ      6 (0-45-0) 

  OVERSEA TRAINING 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 นักศึกษาจะต้องผ่านการปฏิบัติการในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ 

 Students must complete practical training at an overseas academic institution or 
company in the field relevant to Information engineering for a period of at least 16 weeks. 

11176441 โครงงาน 1  3 (0-9-0) 

  PROJECT 1 

                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQUISITE: NONE 

 เป็นการท าโครงงานภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมสารสนเทศ ด้วยตัวคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม ภายใต้การให้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต้องส่งรายงานและน าเสนอความก้าวหน้าของโครงงานต่อคณะกรรมการสอบ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

 Practical projects in information engineering for individual student or group of students 
under supervision of faculty members, Students are required to submit paper and present the project 
summary report to their project committee at the end of the semester. 

 

 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมสารสนเทศ) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอุดมศักดิ ์จังหวัดชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง. 

231 
 

 

11176442  โครงงาน 2        3 (0-9-0) 

  PROJECT 2 

                     วิชาบังคับก่อน : 11176441 โครงงาน 1 

  PREREQUISITE: 11176441 PROJECT 1 

 เป็นโครงงานที่ท าต่อเนื่องจาก 11176441 โครงงาน 1 ให้เสร็จ นักศึกษาต้องส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ ์และน าเสนอโครงงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสอบ 
   The continuation of 01236041 Project 1 to the completion stage of the project. Students 
are required to submit complete project report and present project results to their project committee.  
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รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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