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    (Curriculum Mapping)         48 
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สาขาวชิาวิศวกรรมสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
ภาควิชา   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.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
       หลักสูตร 4 ปี ไม่ต่ำกว่า 134 หน่วยกิต และ หลักสูตร 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 90 หน่วยกิต (ขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้) 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี  4 ปี และ หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี  
     5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
         หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา    
 รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง      กำหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562         

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่   6 /2562 
เมื่อวันที่  18  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่  7 /2562 
เมื่อวันที่  31 .เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2564 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
(1) วิศวกรพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  
(2) วิศวกรจัดการฐานข้อมูลและเหมืองข้อมูลขนาดใหญ่ 
(3) วิศวกรข้อมูล 
(4) โปรแกรมเมอร์ 
(5) นักวิเคราะห์ระบบ 
(6) นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(7) วิศวกรระบบสื่อสาร 
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(8) วิศวกรเครือข่าย  
(9) วิศวกรวางแผนโครงข่าย 
(10) วิศวกรซ่อมบำรุงโครงข่ายโทรคมนาคม 
(11) วิศวกรภาคสนามทดสอบและปรับปรุงสัญญาณคลื่นวิทยุ 
(12) วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(13) วิศวกรฝ่ายขาย 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุตำแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.รัฐพงษ ์ สุวลักษณ์ 
      X-XXXX-XXXXX-XX-X 

     (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร),2548 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),2551  
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2555  
 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. ผศ.ดร.จักรี  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 
      X-XXXX-XXXXX-XX-X 

     (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- 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. 

3. อ.ดร.ศรัญ ดวงสุวรรณ 
    X-XXXX-XXXXX-XX-X 

    (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ), 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ), 2553  
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2558  
 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

4. อ.ดร.รัตติกร สมบัติแก้ว 
     X-XXXX-XXXXX-XX-X 
    (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

- อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์), 2544 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 2548 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2559 

- มหาวิทยาลัยสยาม 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุตำแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 
ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

5.รศ.ดร.ปุณยวีร ์จามจรีกุลกาญจน์ 
      X-XXXX-XXXXX-XX-X 

(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2538 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2541 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2560 
 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  

จังหวัดชุมพร 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

        ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศไม ่
ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การดำเนินธุรกิจ และการทำธุรกรรมทางการเงิน  ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้มีการกล่าวถึง
ไทยแลนด์ 4.0 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวงการ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ที่จะก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจสังคม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน
ก็คือ ในส่วนของเทคโนโลยีการสื่อสารด้านความเร็วสูง (เทคโนโลยี 3G และ 4G) ที่เต็มไปด้วยการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จด้านสารสนเทศ ซึ่งจะมีการช่วงชิงความได้เปรียบทั้งด้านการตลาดและการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงกัน
อย่างรุนแรงในระดับนานาชาติเลยทีเดียว ซึ่งก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้ 
นอกจากนี้ องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศยังขาดแคลนการวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอยู่มาก จึงนับว่าเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งที่ภาครัฐเองจะต้องให้
การสนับสนุนและให้ความสนใจกับปัญหาเหล่านี้กันอย่างจริงจัง 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
        การเชื่อมโยงถึงกันของข้อมูลสารสนเทศแบบโลกาภิวัฒน์ที่เต็มไปด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 

ได้แก่ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ คลาว์ดคอมพิวติง การทำเหมืองข้อมูล การใช้ปัญญาประดิษฐ์ และการใช้แมชชีนเลิร์
นนิ่ง นั้นเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากและเป็นการให้บริการแบบชาญฉลาด สะดวกสบายและ
รวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบไร้พรมแดนและไร้ขีดจำกัด โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลาย ๆ ด้าน
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ก็จะถูกนำเข้ามาใช้งานในประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าหากการจัดเตรียมบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็อาจส่งผลการการแข่งขันกับต่างประเทศได้ นอกจากนี้ การเติบโตทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะส่งผลกระทบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม วิธีการคิด 
ชีวิตความเป็นอยู่ และการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั้น การผลิตบัณฑิตที่เป็นวิศวกรที่
เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี และการซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพวิศวกรก็
เป็นสิ่งที่จำเป็นที ่จะต้องมีการปลูกฝังในหลักสูตรการเรียนการสอนเช่นกัน เพื่อลดปัญหาที่จะมีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมได้เช่นกัน 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

        จากหัวข้อสถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 11.2 ทำให้การ 
พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศต้องนำรายวิชาที่ทันสมัยเข้ามาเพ่ิมเติม สอนให้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้
จริง สอนให้สามารถศึกษาและทำวิจัยเพ่ือสร้างผลงานและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง สร้างวิศวกรที่มีความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีของโลก (disruption) ที่จะเกิดขึ้นในวงการศึกษา วงการสื่อสารและสารสนเทศ 
และธุรกิจในอนาคตอันใกล้ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ IoT, หุ่นยนต์, บิทคอยน์, การให้บริการใหม่ ๆ ที่ทำให้โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

       จากพันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีอยู่ 4 ข้อดังนี้ 
1) การจัดการเรียนการสอน 
2) การวิจัย 
3) บริการวิชาการ 
4) ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 

        ซ่ึงพันธกิจเหล่านี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะนำสถาบันฯ บรรลุวิสัยทัศน์ “สถาบันการศึกษาชั้นนำที่มุ่ง 
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมีการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาชาติไปสู่สากล 
ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรจึงทำให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดด เพ่ิมความเข้มแข็งของสถาบัน นอกจากนี้ในกิจกรรมนอกหลักสูตรเองก็มีทั้งการบริการวิชาการต่อสังคมและ
กิจกรรมที่ดำรงไว้ซึ ่งคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั ้น การให้การศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรม
สารสนเทศนี้ย่อมเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พัฒนา
และวิจัย รวมถึงนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งาน ภายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรมอันดี 
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13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปิดสอน 
     เพื่อใหบริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ สาขาวิชาอ่ืน)   

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   หมวดวิชาเฉพาะ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
   ไม่มี 

 13.3  การบริหารจัดการ  
   ไม่มี  

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
      เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสารสนเทศ โดยให้การศึกษาพ้ืนฐานทางด้านระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ และมุ่งเน้น
การสร้างความรู้ที ่ต้องมีการผสมผสานของเทคโนโลยีหลายด้านเข้าด้วยกัน เพื่อรองรับการให้บริการสารสนเทศ
ภายใต้เครือข่ายโทรคมนาคมยุคใหม ่

1.2 ความสำคัญ 
      เทคโนโลยีทางวิศวกรรมสารสนเทศเป็นสาขาที่มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงทำให ้

การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิศวกรรมสารสนเทศนั้นจัดได้ว่ามีความสำคัญในระดับประเทศ เพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองภายในประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศที่ความรู้เชิง
ลึกทำให้สามารถทำงานทางด้านการพัฒนาและวิจัยต่อไปได้ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
      1.3.1 เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ เพ่ือ 

รองรับการให้บริการสารสนเทศภายใต้เครือข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มี

ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว 

      1.3.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงหลายด้าน 

เข้าด้วยกัน แล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

      1.3.3 เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยประยุกต์ทางวิศวกรรมสารสนเทศ อันจะก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ 
เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชา

ที่เป็นอิสระสอดคล้องกับความ

สนใจและความต้องการใน

งานวิจัยปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  

1. สำรวจวชิาและปรับเปลี่ยนวิชา 
   หรือเนื้อหาให้มีความทันสมัยสอด 
   คล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง 
   เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

1. นักศึกษามีความรู้ความสามารถ 

   ตอบสนองต่อการพัฒนาเทคโน 

   โลยีใหม่ ๆ เป็นที่ยอมรับแก ่

   หน่วยงานทั้งภาครัฐและ 

   ภาคเอกชนได้ 

2. พัฒนาบุคลากรและทรัพยากร 

   การเรียนการสอนให้สอดคล้อง 

   กับหลักสูตร 

1. สำรวจความพร้อมของทรัพยากร 

2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรปรับปรุง 

   ความรู้ตนเองอย่างเสม่ำเสมอ เช่น 

   การเข้าร่วมสัมมนา หรือนำเสนอ 

   ผลงานวิจัย เป็นต้น 

1. รายงานสรุปความพร้อมของ 

   ทรัพยากรประกอบการเรียนการ 

   สอน 

2. มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

   ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตีพิมพ์ 

ผลงานและการเข้าร่วมสัมมนา  ทาง

วิชาการ เป็นต้น 

 
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีผลการเรียนรู้ โดยมีความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมพ้ืนฐานและ
วิศวกรรมสารสนเทศ พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบพัฒนาเพื่อหา
คำตอบของปัญหา แก้ไขปัญหาได้ รวมทั้งมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในแต่
ละชั้นปีดังนี้ 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1 นักศึกษามีความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมพ้ืนฐานและวิศวกรรมสารสนเทศ 
2 นักศึกษามีความรู้ความสามารถเก่ียวกับระบบเครือข่ายและการจัดการฐานข้อมูล 
3 นักศึกษามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการออกแบบเว็ปไซต์ การจัดการศูนย์ข้อมูล 

ระบบคลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ 
4 นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 

และสามารถรองรับการให้บริการสารสนเทศภายใต้เครือข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่ รวมถึง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

    ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค 
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนได้ถูกกำหนดให้มีระยะเวลาในการศึกษา
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ โดยมีข้อกำหนดต่าง ๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
 มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่มี 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

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

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
2.2.1 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาหลักสูตร 4 ปี 
 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 

เทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก 
(รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2.2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี 
 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจาก 

สถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตาม
ข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   
 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
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2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันและการแบ่ง 
  เวลา 
 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาและให้เน้น 
   ย้ำในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
 จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ วันแรกพบ 
   ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ 
   ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจำเป็น  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 2.5.1 หลักสูตรปกติ (4 ปี) 

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 40 40 

2.5.2 หลักสูตรเทียบโอน (3 ปี) 

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 
รวม 25 50 75 75 75 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 25 25 25 
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    2.5.3 สรุปแผนการรับนักศึกษาทั้งหมด 

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
รวม 65 130 195 235 235 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 65 65 

 
     2.6 งบประมาณตามแผน  
  2.6.1 งบประมาณตามแผน 

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566 
งบบุคลากร 4,500,000 4,940,000 5,415,200 5,928,416 6,482,689 
งบลงทุน 400,000 450,000 500,000 555,000 615,000 
งบดำเนินการ 800,000 860,000 960,000 1,060,000 1,160,000 
รวม 5,700,000 6,250,000 6,875,200 7,543,416 8,257,689 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 65 130 195 235 235 
ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตสำหรับนักศึกษา 4 ปีโดยเฉลี่ย เท่ากับ  42,190 บาท/คน/ ปี 

   
2.7 ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)  
      เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ข) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           134     หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

      4 ปี   การเทียบโอน          3 ปี 
            หน่วยกิต    หน่วยกิต       หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30        22             8 
กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต    6         4             2  
กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม    3         3             0 
กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด   3         3             0 
กลุ่มวิชาศิลปะแห่งการจัดการ   3         3             0 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร            12         6             6  
เลือกเรียนอีก 1 วิชาจาก 5 กลุ่ม   3         3             0 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ             98        16             82 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน    17             0             17  
กลุ่มวิชาบังคับ     63        13             50 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา    12         3             9 
กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก     6         0             6 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี              6         6             0 
       รวม              134        44             90 

 
3.1.3 รายวิชา  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต  
รายวิชาถูกกำหนดไว้เป็นรายวิชาบังคับเรียนและรายวิชาเลือกเรียน นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาในทุกกลุ่ม

และจะต้องเรียนไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

กลุ่มวิชา รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คุณค่าแห่งชีวิต 1. บังคับเรียน 2 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต ได้แก่ 

90591019      โรงเรียนสร้างเสน่ห์                               2 (1-2-3) 
                   CHARM SCHOOL 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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90591002      กีฬาและนันทนาการ                              1 (0-3-2) 
                    SPORTS AND RECREATION ACTIVITIES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

วิธีแห่งสังคม บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ศาสตร์แห่งการคิด บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ศิลปะแห่งการจัดการ บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ภาษาและการสื่อสาร 1. บังคับเรียน 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ได้แก่ 

90595001      ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                              3 (3-0-6) 
                    FOUNDATION ENGLISH 
90595002      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                     3 (3-0-6) 
                    ENGLISH FOR COMMUNICATION 
90595003      ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                         3 (3-0-6) 
                    ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

วิชาเลือก เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จาก 5 กลุ่มวิชาข้างบน 
 ข.   หมวดวิชาเฉพาะ  98  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 17 หน่วยกิต 

                   หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11446151  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1        3 (3-0-6) 
  ENGINEERING MATHEMATICS 1 
11446152  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2        3 (3-0-6) 
  ENGINEERING MATHEMATICS 2 
11176540   การฝึกงานอุตสาหกรรม      0 (0-45-0) 
  INDUSTRIAL TRAINING 
11106104  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     3 (2-2-5) 
  COMPUTER PROGRAMMING 
11106155      การทดลองทางวิศวกรรม        1 (0-3-2) 
      ENGINEERING PRACTICES 
11176101  อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน     3 (3-0-6) 
  FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS   
  



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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11176103  วงจรตรรกพ้ืนฐาน     3 (3-0-6) 
  FUNDAMENTALS OF DIGITAL CIRCUIT  
11176104  ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานและวงจรตรรก    1 (0-3-2) 
  ELECTRONICS AND DIGITAL CIRCUIT LABORATORY   
กลุ่มวิชาบังคับ 63 หน่วยกิต 

                  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11106390  การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ        0 (0-30-0) 

  PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 

11176144  คณิตศาสตร์วิศวกรรมสารสนเทศ        3 (3-0-6) 

  INFORMATION ENGINEERING MATHEMATICS 

11176106  ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน    3 (2-3-6) 

  MICROCONTROLLER AND APPLICATIONS  

11176107  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ     3 (2-3-6) 

  OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING  

11176108  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสารสนเทศ 1     1 (0-3-2) 

  INFORMATION ENGINEERING LABORATORY 1 

11176210  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม     3 (3-0-6) 

  DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS  

11176211  ระบบสมองกลฝังตัวและเวลาจริง     3 (3-0-6) 

  EMBEDDED AND REAL-TIME SYSTEM 

11176212  หลักการของระบบการสื่อสาร     3 (3-0-6) 

  PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS  

11176213  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสารสนเทศ 2     1 (0-3-2) 

  INFORMATION ENGINEERING LABORATORY 2 

11176214  การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์และแนวคิดการออกแบบนวัตกรรม 3 (3-0-6) 

  HUMAN INTERFACE AND INNOVATIVE DESIGN CONCEPT   

11176215  ระบบฐานข้อมูล     3 (2-2-5) 

  DATABASE SYSTEMS   



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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11176216  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ     3 (3-0-6) 

  OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN   

11176217  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์     3 (3-0-6) 

  DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS 

11176218  ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส     3 (3-0-6) 

  INFORMATION THEORY AND CODING   

11176219  โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศขนาดเล็ก      1 (0-3-2) 

  INFORMATION ENGINEERING MINI-PROJECT 

11176310  สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่     3 (3-0-6) 

  BIG DATA ARCHITECTURE  

11176311  เหมืองข้อมูล     3 (3-0-6) 

  DATA MINING   

11176312  การออกแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและการปฏิบัติ    3 (2-3-6) 

  INTERNETWORKING DESIGN AND PRACTICE    

11176313  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย     3 (3-0-6) 

  WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

11176314  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสารสนเทศ 3     1 (0-3-2) 

  INFORMATION ENGINEERING LABORATORY 3 

11176315  สัมมนากับมืออาชีพ                                   1 (0-3-2) 

  SEMINAR WITH THE PROFESSIONAL 

11176316  เว็บเทคโนโลยี     3 (2-3-6) 

  WEB TECHNOLOGY 

11176317  การออกแบบและการจัดการศูนย์ข้อมูล     3 (3-0-6) 

  DATA CENTER DESIGN AND MANAGEMENT 

11176318  สถาปัตยกรรมคลาวด์     3 (3-0-6) 

  CLOUD ARCHITECTURE  

  



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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11176319  ปัญญาประดิษฐ์     3 (3-0-6) 

  ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

11176320  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสารสนเทศ                                   1 (0-3-2) 

  INFORMATION ENGINEERING PROJECT PREPARATION 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา  12  หน่วยกิต 

                   หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11176145  องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     3 (3-0-6) 

  COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE   

11176252  เครือข่ายโทรคมนาคม     3 (3-0-6) 

  TELECOMMUNICATION NETWORK   

11176360  เว็บเซอร์วิส     3 (3-0-6) 

  WEB SERVICES 

11176361  วิศวกรรมสื่อผสม     3 (3-0-6) 

  MULTIMEDIA ENGINEERING  

11176363  การสื่อสารระยะใกล้     3 (3-0-6) 

  SHORT RANGE COMMUNICATION  

11176365  เครือข่ายยุคหน้า     3 (3-0-6) 

  NEXT GENERATION NETWORK   

11176367  การวัดประสิทธิภาพเครือข่าย     3 (3-0-6) 

  NETWORK PERFORMANCE    

11176406  การสื่อสารแบบแถบกว้าง     3 (3-0-6) 

  BROADBAND COMMUNICATIONS 

11176407  ระบบสื่อสารทางแสงและการเข้าถึงเครือข่าย      3 (3-0-6) 

  OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM AND ACCESS NETWORKS 

11176408  การคำนวณแบบเคลื่อนที่     3 (3-0-6) 

  MOBILE COMPUTING 

 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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11176410  นิติศาสตร์ดิจิทัล     3 (3-0-6) 
  DIGITAL FORENSIC 
11176412  คลังข้อมูล     3 (3-0-6) 
  DATA WAREHOUSE 
11176414  ระบบการค้นคืนสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
  INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS 
11176418  ระบบสารสนเทศบนเว็บ     3 (3-0-6) 
  WEB INFORMATION SYSTEMS 
11176420  การบริหารจัดการเครือข่าย     3 (3-0-6) 
  NETWORK MANAGEMENT 
11176421  จริยธรรมและกฏหมายสำหรับวิศวกรสารสนเทศ    3 (3-0-6) 
  ETHICS AND LAWS FOR INFORMATION ENGINEER 
11176423  ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข่าวสารข้อมูล    3 (3-0-6) 
  INFORAMTION AND NETWORK SECURITY   
11176424  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล     3 (3-0-6) 
  DIGITAL SIGNAL PROCESSING  
11176425  การประมวลผลภาพดิจิทัล     3 (3-0-6) 
  DIGITAL IMAGE PROCESSING  
11176426  การออกแบบนวัตกรรม      3 (3-0-6) 
  INNOVATION DESIGN 
11176427  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
  SELECTED TOPICS IN INFORMATION ENGINEERING  
11176428  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3 (3-0-6) 

 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 
11176429  พ้ืนฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    3 (3-0-6) 

 E-BUSINESS AND E-COMMERCE TECHNOLOGY FUNDAMENTALS  
11176430  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารธุรกิจเบื้องต้น   3 (3-0-6) 

 INFORMATION TECHNOLOGY FOR PRELIMINARY BUSINESS ADMINISTRATION 
11176431  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ    3 (3-0-6) 

 APPLICATIONS ON MOBILE DEVELOPMENT 
11176432 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย   3 (3-0-6) 

 WEB DEVELOPMENT WITH MODERN LANGUAGE AND WEB TECHNOLOGY 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก  6  หน่วยกิต 
วิชาการศึกษาทางเลือกจะแบ่งออกเป็น 3 แนวทางเลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับ

ตนเอง 1 แนวทาง จำนวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
1. การศึกษาเชิงปฏิบัติการ 
               หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11176441   โครงงาน 1    3 (0-9-0) 
  PROJECT 1 
11176442   โครงงาน 2    3 (0-9-0) 
  PROJECT 2 
2. การศึกษาเชิงสหกิจศึกษา  
               หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11176538   สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมสารสนเทศ  6 (0-45-0) 
  CO-OPERATIVE EDUCATION IN INFORMATION ENGINEERING    
3. การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
        การศึกษาทางเลือกนี้แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ การศึกษาต่างประเทศ หรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ โดยนักศึกษา
จะต้องเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง             หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxxx   วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  6 (0-45-0)  

11176541   การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ    6 (0-45-0)  

  OVERSEA TRAINING 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ความหมายของรหัสประจำรายวิชา    
   รหัสวิชาที่ใช้ กำหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 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  ลำดับที่ของรายวิชา  
  

 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
        3.1.4.1 แผนการศึกษาปกติ 4 ปี 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11446151 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) 

11176103 วงจรตรรกพ้ืนฐาน  
FUNDAMENTALS OF DIGITAL CIRCUIT 

3 (3-0-6) 

11176104 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานและวงจรตรรก 
ELECTRONICS AND DIGITAL CIRCUIT LABORATORY  

1 (0-3-2) 

11106155 การทดลองทางวิศวกรรม       
ENGINEERING PRACTICES 

1 (0-3-2) 

90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            
FOUNDATION ENGLISH 

3 (3-0-6) 

       รวม 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11446152 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2    
ENGINEERING MATHEMATICS 2 

3 (3-0-6) 

11176144 คณิตศาสตร์วิศวกรรมสารสนเทศ 
INFORMATION ENGINEERING MATHEMATICS 

3 (3-0-6) 

11176106 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 
MICROCONTROLLER AND APPLICATIONS  

3 (2-3-6) 

11176107 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING 

3 (2-3-6) 

11176109 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสารสนเทศ 1 
INFORMATION ENGINEERING LABORATORY 1 

1 (0-3-2) 

90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

3 (3-0-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
(กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม) 

3 (3-0-6) 

90591001 เรารัก สจล.                 
I LOVE KMITL 

2 (1-2-3) 

90591002 กีฬาและนันทนาการ     
SPORTS AND RECREATION ACTIVITIES 

1 (0-3-2) 

       รวม 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

20                  มคอ. 2 
 

 
     ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11176210 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

3 (2-3-6) 

11176211 ระบบสมองกลฝังตัวและเวลาจริง 
EMBEDDED AND REAL-TIME SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

11176212 หลักการของระบบการสื่อสาร 
PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

11176213 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ 2 
INFORMATION ENGINEERING LABORATORY 2 

1 (0-3-2) 

11176214 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์และแนวคิดการออกแบบฯ
HUMAN INTERFACE AND INNOVATIVE DESIGN CONCEPT 

3 (3-0-6) 

90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 

90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป  
(กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต) 

3 (3-0-6) 

  รวม 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

21                  มคอ. 2 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11176215 ระบบฐานข้อมูล 
DATABASE SYSTEMS  

3 (2-2-5) 

11176216 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 

3 (3-0-6) 

11176217 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS 

3 (3-0-6) 

11176218 ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส 
INFORMATION THEORY AND CODING  

3 (3-0-6) 

11176219 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศขนาดเล็ก 
INFORMATION ENGINEERING MINI-PROJECT 

1 (0-3-2) 

90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
(กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด) 

3 (x-x-x) 

90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
(กลุ่มวิชาภาษา) 

3 (x-x-x) 

รวม 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

22                  มคอ. 2 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11176310 สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ 
BIG DATA ARCHITECTURE 

3 (3-0-6) 

11176311 เหมืองข้อมูล 
DATA MINING  

3 (3-0-6) 

11176312 การออกแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและการปฏิบัติ 
INTERNETWORKING DESIGN AND PRACTICE 

3 (2-3-6) 

11176313 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 
WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

3 (3-0-6) 

11176314 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ 3 
INFORMATION ENGINEERING LABORATORY 3 

1 (0-3-2) 

11176315 สัมมนากับมืออาชีพ 
SEMINAR WITH THE PROFESSIONAL 

1 (0-3-2) 

90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป  
(กลุ่มวิชาศิลปะแห่งการจัดการ) 

3 (3-0-6) 

รวม 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

23                  มคอ. 2 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

11176316 เว็บเทคโนโลยี  
WEB TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

11176317 การออกแบบและการจัดการศูนย์ข้อมูล 
DATA CENTER DESIGN AND MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

11176318 สถาปัตยกรรมคลาวด์  
CLOUD ARCHITECTURE 

3 (3-0-6) 

11176319 ปัญญาประดิษฐ์  
ARTIFICIAL INTELLIGENT 

3 (3-0-6) 

11176320 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสารสนเทศ 
INFORMATION ENGINEERING PROJECT PREPARATION 

1 (0-3-2) 

11106390 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 
PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 

0 (0-30-0) 

90xxxxxx วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป  
(เลือกเรียนอีก 1 วิชา) 

3 (3-0-6) 

รวม 16 
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11176540 การฝึกงานอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL TRAINING 

0 (0-45-0) 

รวม 0 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

24                  มคอ. 2 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-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 
สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาเชิงสหกิจศึกษา และ การศึกษาหรือการฝึกงานต่างประเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-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 สำหรับแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นั้น นักศึกษาสามารถนำวิชาต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ไป

ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 และสามารถนำวิชาต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 2 ไปลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ได้ แต่

ควรจะตรวจสอบและให้ลงทะเบียนเรียนทุกวิชาให้ครบ เพ่ือสำเร็จการศึกษา 

 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

25                  มคอ. 2 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-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 
 
สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาเชิงสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11176538 สหกิจศึกษาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศ 
CO-OPERATIVE  EDUCATION IN  INFORMATION 
ENGINEERING 

6 (0-45-0) 

รวม 6 
 
สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาเชิงการศึกษาหรือการฝึกงานต่างประเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxxxxxxx วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 6 (0-45-0) 
หรือ  11176541 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

OVERSEA TRAINING 
6 (0-45-0) 

รวม 6 
 

 รวมหน่วยกิตทั้งหมด  134  หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี) 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

26                  มคอ. 2 
 

        3.1.4.2 แผนการศึกษา หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 90 หน่วยกิต 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11446151 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  
ENGINEERING MATHEMATICS 1 

3 (3-0-6) 

11106104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สามารถขอเทียบโอนได้) 

COMPUTER PROGRAMMING 

3 (2-2-5)  

11176101 อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน (สามารถขอเทียบโอนได้) 
FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS   

3 (3-0-6) 

11176103 วงจรตรรกพ้ืนฐาน  (สามารถขอเทียบโอนได้) 
FUNDAMENTALS OF DIGITAL CIRCUIT 

3 (3-0-6) 

11176104 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานและวงจรตรรก 
ELECTRONICS AND DIGITAL CIRCUIT LABORATORY  

1 (0-3-2) 

90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
FOUNDATION ENGLISH 

3 (3-0-6) 

90591001 เรารัก สจล.                       
I LOVE KMITL 

2 (1-2-3) 

       รวม 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

27                  มคอ. 2 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
11446152 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2    

ENGINEERING MATHEMATICS 2 
3 (3-0-6) 

11176105 คณิตศาสตร์วิศวกรรมสารสนเทศ 
INFORMATION ENGINEERING MATHEMATICS 

3 (3-0-6) 

11176106 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 
MICROCONTROLLER AND APPLICATIONS  

3 (2-3-6) 

11176107 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (สามารถขอเทียบโอนได้) 
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING 

3 (2-3-6) 

11176109 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสารสนเทศ 1 
INFORMATION ENGINEERING LABORATORY 1 

1 (0-3-2) 

11176217 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS 

3 (3-0-6) 

11176316 เว็บเทคโนโลยี             
WEB TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

       รวม 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

28                  มคอ. 2 
 

 
     ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11176210 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

3 (2-3-6) 

11176211 ระบบสมองกลฝังตัวและเวลาจริง 
EMBEDDED AND REAL-TIME SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

11176212 หลักการของระบบการสื่อสาร 
PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

11176213 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ 2 
INFORMATION ENGINEERING LABORATORY 2 

1 (0-3-2) 

11176310 สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่  
BIG DATA ARCHITECTURE 

3 (3-0-6) 

11176314 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ 3 
INFORMATION ENGINEERING LABORATORY 3 

1 (0-3-2) 

11176315 สัมมนากับมืออาชีพ   
SEMINAR WITH THE PROFESSIONAL 

1 (0-3-2) 

11176xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา   (สามารถขอเทียบโอนได้)   
TECHNICAL ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

11176xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา      
TECHNICAL ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

  รวม 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11176215 ระบบฐานข้อมูล (สามารถขอเทียบโอนได้) 
DATABASE SYSTEMS   

3 (3-0-6) 

11176216 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 

3 (3-0-6) 

11176218 ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส  
INFORMATION THEORY AND CODING  

3 (3-0-6) 

11176317 การออกแบบและการจัดการศูนย์ข้อมูล 
DATA CENTER DESIGN AND MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

11176318 สถาปัตยกรรมคลาวด์        
CLOUD ARCHITECTURE 

3 (3-0-6) 

11176319 ปัญญาประดิษฐ์           
ARTIFICIAL INTELLIGENT 

3 (3-0-6) 

11176320 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสารสนเทศ 
INFORMATION ENGINEERING PROJECT PREPARATION 

1 (0-3-2) 

11106390 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 
PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 

0 (0-30-0) 

รวม 19 
ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11176540 การฝึกงานอุตสาหกรรม   
INDUSTRIAL TRAINING 

0 (0-45-0) 

รวม 0 
 
 
 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11176441 โครงงาน 1                
PROJECT 1 

3 (0-9-0) 

11176214 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์และแนวคิดการออกแบบฯ
HUMAN INTERFACE AND INNOVATIVE DESIGN CONCEPT 

3 (3-0-6) 

11176311 เหมืองข้อมูล              
DATA MINING  

3 (3-0-6) 

11176312 การออกแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและการปฏิบัติ 
INTERNETWORKING DESIGN AND PRACTICE 

3 (2-3-6) 

11176313 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย   
WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

3 (3-0-6) 

90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

3 (3-0-6) 

รวม 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาเชิงสหกิจศึกษา และ การศึกษาหรือการฝึกงานต่างประเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11176311 เหมืองข้อมูล              
DATA MINING  

3 (3-0-6) 

11176312 การออกแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและการปฏิบัติ 
INTERNETWORKING DESIGN AND PRACTICE 

3 (2-3-6) 

11176313 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 
WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

3 (3-0-6) 

11176214 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์และแนวคิดการออกแบบฯ
HUMAN INTERFACE AND INNOVATIVE DESIGN CONCEPT 

3 (3-0-6) 

11176xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา       
TECHNICAL ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

11176xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา       
TECHNICAL ELECTIVES 

3 (x-x-x) 

90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

3 (3-0-6) 

รวม 21 
 

หมายเหตุ สำหรับแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นั้น นักศึกษาสามารถนำวิชาต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ไป

ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 และสามารถนำวิชาต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 2 ไปลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ได้ แต่

ควรจะตรวจสอบและให้ลงทะเบียนเรียนทุกวิชาให้ครบ เพ่ือสำเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-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) 

รวม 9 
 
สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาเชิงสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11176538 สหกิจศึกษาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศ 
CO-OPERATIVE  EDUCATION IN  INFORMATION 
ENGINEERING 

6 (0-45-0) 

รวม 6 
 
สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาเชิงการศึกษาหรือการฝึกงานต่างประเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxxxxxxx วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 6 (0-45-0) 
หรือ  11176541 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

OVERSEA TRAINING 
6 (0-45-0) 

รวม 6 
 

 รวมหน่วยกิตทั้งหมดไม่ต่ำกว่า  90  หน่วยกิต (หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี) 
 
 3.1.5   คำอธิบายรายวิชา 

 คำอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ง) 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

33                  มคอ. 2 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.รัฐพงษ ์ สุวลักษณ์ 
   (X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

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

1. งานวิจัย 
   (เอกสารแนบภาคผนวก ช) 
- การออกแบบสายอากาศ 
- การสื่อสารแบบไร้สาย 
2. ภาระงานสอน 
- Human Interface and  
  Innovative Design Concept  
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Artificial Intelligence  
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Telecommunication Network 
(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

2. ผศ.ดร.จักรี  ทีฆภาคยว์ิศิษฎ์ 
   (X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

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

1. งานวิจัย 
   (เอกสารแนบภาคผนวก ช) 
- การสื่อสารไร้สาย 
- โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 4 (4G)   
2. ภาระงานสอน 
- Data Communications 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Information Theory and  
  Coding (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Broadband Communica- 
  tions (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

3. อ.ดร.ศรัญ ดวงสุวรรณ 

   (X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558 
 

1. งานวิจัย 
   (เอกสารแนบภาคผนวก ช) 
- Wireless Communications 
- Mobile Technologies 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

34                  มคอ. 2 
 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

 

- วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551 
 

2. ภาระงานสอน 
- Wireless Communication  
  Techno. (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Object-Oriented Analysis 
  and Design (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Data Center Design and  
  Manage. (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

4. อ.ดร.รัตติกร  สมบัติแก้ว 
     (X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
 
 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2548 
- อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 
  มหาวิทยาลัยสยาม , 2544 
 
 

1. งานวิจัย 
  (เอกสารแนบภาคผนวก ช) 
 - การประมวลผลภาพดิจิทัล 
- การออกแบบฐานข้อมูล 
- เหมืองข้อมูล   
2. ภาระงานสอน 
- Computer Programming 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Database Systems 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Data Mining (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

5. รศ.ดร.ปุณยวีร ์  จามจรีกุลกาญจน์  
      (X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
       สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
 

1. งานวิจัย 
   (เอกสารแนบภาคผนวก ช) 
- Communications 
- Advanced Space Research 
- Embedded Systems 
2. ภาระงานสอน 
- Fundamentals of Digital  
  Circuit (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Principles of Communica- 
  tions Sys. (3 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
- Web Information Systems 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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  3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. อ.อรรถศาสตร์  นาคเทวัญ 
     (X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
 
 

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

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Image processing 
- Database and web designs 
- Networking setup 
2. ภาระงานสอน 
- Big Data Architecture  
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Cloud Architecture  
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Internetworking Design and  
  Practice (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

2. อ.พิศากร สิทธิวัจน์ 
   (X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
 

- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   

   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)  
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง  
  เหนือ, 2545 
 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Visual Reality  
- Database and web designs 
2. ภาระงานสอน 
- Data Structures and  
  Algorithms (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Object-Oriented Program- 
  ming (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Web Technology 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

3. ผศ.ดร.เกษมสุข  เสพศริิสุข 
    (X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

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

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Image Processing 
- Digital Watermarking 
- Microprocessor  
  Applications 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

36                  มคอ. 2 
 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

 
 

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

2. ภาระงานสอน 
- Information Device Design   
  Concept (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Digital Signal Processing 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Digital Image Processing 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

4. อ.สักกะพันธ์ คล้ายดอกจันทร์ 
   (X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
 

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

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Embedded Systems 
- Advanced Electronics 
Design 
2. ภาระงานสอน 
- Microcontroller and  
  Applica- tions  
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Embedded and Real-Time 
  Systems (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Innovation Design 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

5. อ.พิมล  ผลพฤกษา 
  (X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
 
 

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

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Microprocessor 
Applications 
- Control System 
2. ภาระงานสอน 
- Fundamentals of  
  Electronics (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Selected Topics in  
  Information Engineering               



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

   (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
6. ผศ.ดร.มนตรี  ไชยชาญยุทธ์ 
     (X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2560 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
 คุณทหารลาดกระบัง, 2548 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
 คุณทหารลาดกระบัง, 2546 
 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Biomedical Electronics 
- Microprocessor 
Applications 
- Power Electronics 
2. ภาระงานสอน 
- Power Electronics                 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Semiconductor Devices          
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Biomedical Electronics            
(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

7. ผศ.อิทธิพล  พจนสัจ 
   (X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

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

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Biomedical Electronics 

Instruments  
- Power Electronics 
2. ภาระงานสอน 
- Basic Electronics for 

Engineers (3 ชั่วโมง/ สัปดาห์) 
- Electronics Engineering 

(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Electromagnetic Fields 

(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

8. อ.ว่าที่ ร.ต.ศิลา ศิริมาสกุล 
      (X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
 
 

- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549 
 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Circuit design 
- VLSL design 
2. ภาระงานสอน 
- Digital Intregated Circuit  
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Analog Intregated Circuit  
   (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

9. อ.ภาสภณ  มโนสุกฤตกูล 
   (X-XXXX-XXXXX-XX-X) 
    
 

- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548 
- วท.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,  
  2540 
 

1. งานวิจัย 
(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Solar cell 
- Semiconductor 
2. ภาระงานสอน 
- Semiconductor Physics 
   (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

- Solar cell 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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3.2.3  อาจารยพิเศษ 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

 ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
สถานที่ทำงาน 

1. รศ.ดร.ปิติเขต  สู้รักษา 

(มีความเชี่ยวชาญทางด้าน 

IoT และ AI) 

  

 

 

- Ph.D. (Electrical Engineering), 

 University of Houston, USA, 2539 

- M.S. (Electrical Engineering), 

  George Washington  

  University, USA, 2536 

- วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยศรี 

  นครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2534 

 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. รศ.ดร.กฤดากร กล่อมการ 
(มีความเชี่ยวชาญทางด้าน 
Data Security) 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2536 
- อส.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฯ)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2530 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. ผศ.ดร.พนารัตน ์เชิญถนอมวงศ ์
(มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
ระบบการสื่อสาร) 

- D. Eng. (Inter. Dev. Engineering) 
  Tokyo Institute of  
  Technology, Japan, 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541 
 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
 ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

สถานที่ทำงาน 

4. ผศ.มยุรี   เลิศเวชกุล 
(มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
ฐานข้อมูล) 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540 
- วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2532 
 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

5. ผศ.ดร.วันวิสา ชัชวงษ์ 
(มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
ระบบควบคุมและสัญญาณ) 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543  
 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

4. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)  
   ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศ 

เพ่ือธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือเพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีจำนวนผู้ร่วมโครงงาน 2-
3 คนและเป็นการทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาทางเลือกโดยทำโครงงาน และมี
รายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่มุ่งเป็นสถาบันผลิตบัณฑิต
ที่มคีุณภาพและการเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.1 คําอธิบายโดยยอ  

  โครงงานทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำโครงงาน 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
  นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทำโครงงาน โดย 

โครงงานดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปได้ 
4.3 ชวงเวลา      ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที ่4 
4.4 จํานวนหนวยกิต    6 หน่วยกิต 
4.5 การเตรียมการ  

    มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 
4.6 กระบวนการประเมินผล  
     ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ 

ประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโปรแกรมและการทำงานของระบบ 
โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบการ
นำเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการศึกษาเชิงสหกิจศึกษา (ถามี)  

   ข้อกำหนดในการทำสหกิจศึกษา ต้องเป็นหัวข้อหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางด้าน 
วิศวกรรมสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือเพ่ือการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่นักศึกษา
เลือกไปฝึกสหกิจศึกษา โดยมีผู้ร่วมโครงงาน 1-2 คน และเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบซึ่งมีพนักงาน
ที่ปรึกษาคอยแนะนำ รวมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการไปสหกิจศึกษา หลังจากครบ
กำหนดการปฏิบัติงานนักศึกษาจะนำเสนองานต่อหน้ากรรมการหลักสูตรและจัดทำรายงานนำส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด  
 5.1 คําอธิบายโดยยอ  

ทางเลือกสหกิจศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องไม่ 
ต่ำกว่า 16 สัปดาห์ในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาสามารถเลือกโครงงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการที่
สนใจและเก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เรียนรู้มา
ใช้ในการทำโครงงานสหกิจศึกษาได้ โดยมีการกำหนดขอบเขตโครงงานไว้ล่วงหน้า 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
นักศึกษาสามารถทำโครงงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการได้ โดยเป็นลักษณะโครงงานที่เป็น 

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการและพัฒนาความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม และการเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานจริงในสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือนำมาใช้ใน
การทำงานหลังจากจบการศึกษาได้ 

5.3 ชวงเวลา      ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของชั้นปีที ่4 
5.4 จํานวนหนวยกิต    6 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
- นักศึกษาต้องจะต้องผ่านหรือได้เกรด S ในรายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ เพ่ือเรียนรู้ ฝึกทักษะ 

และเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา   
- นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร สามารถเลือกสถานประกอบการที่สนใจได้ด้วยตนเองโดยมี 

อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา และมีกระบวนการติดต่อกับสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

- จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการชี้แจง 
ข้อมูลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในสถานประกอบการ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงานสหกิจศึกษา ประเมินจากผลสำเร็จของงาน ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ การนำเสนองานและรายงานจากพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศที่ไปนิเทศ
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รวมทั้งกรรมการสอบนำเสนองานของหลักสูตร โดยมีการกำหนดรูปแบบ
ของการประเมินตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา  

 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การบรรยายต่อสาธารณะ ในบาง
รายวิชา 

ด้านภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่มและมีการ
กำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจนกำหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วม ในการทำสื่อการนำเสนอและนำเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการ
ฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที ่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะช่วยสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้า 
เรียนตรงเวลา การเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน ส่งเสริมความกล้าในการแสดง 
ความคิดเห็น 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการอภิปรายและให้ความรู ้ถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับวิศวกรรม  

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น 

และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นวิศวกรรมสารสนเทศเป็นสาขาที่สร้างผลกระทบต่อสังคมได้ในวงกว้าง 
นักศึกษาจะต้องรับรู้และมีความรับผิดชอบต่อผลที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น 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) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามลำดับ 
ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึง 
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อันเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงาน
กลุ่ม เพื่อฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตใน
การสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้นนอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอยู่เสมอ 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

และการร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม  ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ 
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา 
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได ้

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติใน

สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
(4) ประเมินจากแผนโครงการที่นำเสนอ 
(5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 
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 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื ่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้น
นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวชิา
วิศวกรรมสารสนเทศในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆจากการ
สอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

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

ตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา 

นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
     การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทำได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของ 

การแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกมา
คำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคำถามเก่ียวกับนิยามต่าง ๆ 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้น

เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อนคนที่มาจากสถาบันอ่ืน ๆ 
และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง 
ๆ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง  ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษา
ระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้ ซึ่งสามารถวัด
ระหว่างการทำกิจกรรมร่วมกัน 
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(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม 
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ 

รับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื ่นข้าม

หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผู้นำ 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกต

พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ 

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
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(5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

การวัดมาตรฐานนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือน
จริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ ์

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื ่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย และกรณีศึกษาที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1) เข้าใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย 
ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรมเสียสละ และ ซ่ือสัตย์สุจริต 
2) มีวนิัย ตรงตอ่เวลา รับผิดชอบตอ่
ตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบ
และขอ้บังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขขอ้ขัดแยง้ ตามลำดับความสำคัญ 
เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย ์
4) สามารถวเิคราะห์และประเมนิผล
กระทบจากการใช้ความรูท้างวิศวกรรม
ต่อบุคคล องคก์รสังคมและสิ่งแวดล้อม 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรม
ในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

2. ความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจทาง

คณิตศาสตร์พืน้ฐาน วทิยาศาสตร์

พื้นฐาน วิศวกรรมพืน้ฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยกุต์ใชก้ับ

งานทางด้านวิศวกรรมศาสตรท์ี่

เกีย่วขอ้ง และการสร้างนวตักรรมทาง

เทคโนโลย ี

2) มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับ

หลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎแีละ

ปฏิบัติ ในเนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะ

ด้านทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรู้ใน

สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์

อื่น ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

4) สามารถวเิคราะห์และแก้ไขปัญหา 

ด้วยวธิีการทีเ่หมาะสม รวมถึงการ

ประยกุต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ เป็นตน้ 

5) สามารถใช้ความรู้และทกัษะใน

สาขาวิชาของตน ในการประยกุตแ์ก้ไข

ปัญหาในงานจริงได ้

3. ทักษะทางปัญญา 
1) มีความคิดอย่างมวีิจารณญาณที่ด ี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และ สรุปประเดน็ปัญหาและความ
ต้องการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห ์และแก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมไดอ้ย่างมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
4) มีจนิตนาการและความยืดหยุน่ใน
การปรับใชอ้งค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องอย่าง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือ
ต่อยอดองค์ความรู้จากเดมิได้อย่าง
สร้างสรรค ์
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา

ความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง เพื่อการ

เรียนรูต้ลอดชีวิตและทนัตอ่การ

เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ         ความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวชิาชีพมาสือ่สารต่อ 
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเดน็ในการ
แก้ไขสถานการณเ์ชิงสรา้งสรรค์ทั้งสว่นตวั
และส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทัง้
ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ

พัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเอง และ

สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

4) รู้จกับทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบ
ในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงาน
ร่วมกับผู้อืน่ทั้งในฐานะผู้นำและผูต้ามได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพ สามารถวางตัวไดอ้ย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
5) มีจิตสำ นกึความรับผิดชอบด้านความ

ปลอดภัยในการทำ งาน และการรักษา

สภาพแวดลอ้มตอ่สังคม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มทีักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
สำหรับการทำงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ
วิชาชีพได้เป็นอย่างด ี
2) มทีักษะในการวิเคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืการ
แสดงสถิติประยกุต์ตอ่การแก้ปัญหาที่
เกีย่วขอ้งได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารที่ทนัสมยัได้
อย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
4) มทีักษะในการสื่อสารขอ้มูลทั้ง
ทางการพูด การเขยีน และการสือ่
ความหมายโดยใช้สัญลกัษณ ์
5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและ

เครื่องมือทางวิศวกรรม เพือ่ประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได ้
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

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 

11446151 คณิตศาสตร

วิศวกรรม 1 
                         

11446152 คณิตศาสตร

วิศวกรรม 2 
                         

11176540 การฝึกงาน

อุตสาหกรรม 
                         

11106104 การเขียน

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
                         

11106155 การทดลอง

ทางวิศวกรรม 
                         

11176101 

อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน                          

11176103  

วงจรตรรกพื้นฐาน                          

11176104  ปฏิบัตกิาร

ทางอิเลก็ทรอนิกส์พืน้ฐานฯ                          

 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

50                  มคอ. 2 
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

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 

11106390 การเตรียม
ความพร้อมสู่อาชีพ                          

11446144 คณิตศาสตร
วิศวกรรมสารสนเทศ                          

11176106 ไมโครคอน 
โทรลเลอรแ์ละการประยุกต ์                          

11176107  การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถ ุ                          

11176108 ปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมสารสนเทศ 1                          

11176210  โครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริทึม                          

11176211  ระบบสมอง
กลฝังตัวและเวลาจริง                          

11176212  หลักการของ
ระบบการสื่อสาร                          

11176213 ปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมสารสนเทศ 2                          

11176214  การออกแบบ
ส่วนปฏิสัมพันธก์ับมนุษย์ฯ                          
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     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

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 

11176215  
ระบบฐานข้อมูล                          

11176216 การวิเคราะห์
และออกแบบเชิงวัตถ ุ                          

11176217 การสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมฯ                          

11176218 ทฤษฎีข่าวสาร
และการเข้ารหัส                          

11176219 โครงงานวิศว- 
กรรมสารสนเทศขนาดเล็ก                          

11176310 สถาปัตยกรรม

ข้อมูลขนาดใหญ ่                          

11176311  เหมืองข้อมูล                          
11176312 การออกแบบ
การเชื่อมโยงเครือข่ายและ
การปฏิบัต ิ

                         

11176313 เทคโนโลยีการ
สื่อสารไร้สาย                          

11176314 ปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมสารสนเทศ 3                          
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

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 

11176315  
สัมมนากับมืออาชีพ                          

11176316 เว็บเทคโนโลย ี                          
11176317 การออกแบบ
และการจัดการศูนย์ขอ้มูล                          

11176318  
สถาปัตยกรรมคลาวด์                          

11176319  
ปัญญาประดิษฐ ์                          

11176320 การเตรียม
โครงงานวิศวกรรม
สารสนเทศ 

                         

11176145  องค์ประกอบ
และสถาปัตยกรรมคอมฯ                          

11176252  
เครือข่ายโทรคมนาคม                          

11176360 เว็บเซอร์วิส                          
11176361  
วิศวกรรมสื่อผสม                          
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

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 

11176363  
การสื่อสารระยะใกล ้                          

11176365  
เครือข่ายยุคหน้า                          

11176367 การวัด
ประสิทธิภาพเครือข่าย                          

11176406 การสื่อสาร
แบบแถบกวา้ง                          

11176407 ระบบสื่อสาร
ทางแสงและการเข้าถึง
เครือข่าย 

                         

11176408 การคำนวณ
แบบเคลื่อนที่                          

11176410  
นิติศาสตร์ดิจิทัล                          

11176412 คลังข้อมูล                          
11176414 ระบบการค้น
คืนสารสนเทศ                          

11176418  
ระบบสารสนเทศบนเว็บ                          



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

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 

11176420 การบริหาร
จัดการเครือข่าย                          

11176421 จริยธรรมและ
กฏหมายสำหรับวิศวกร
สารสนเทศ 

                         

11176423 ความปลอด 
ภัยของระบบเครือข่าย
และข่าวสารข้อมูล 

                         

11176424 การประมวล 
ผลสัญญาณดิจิทัล                          

11176425 การประมวล 
ผลภาพดิจิทัล                          

11176426 การออกแบบ
นวัตกรรม                          

11176427  หัวขอ้คัดสรร
ทางวิศวกรรมสารสนเทศ                          

11176428 การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ                          

 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

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 

11176429 พื้นฐาน
เทคโนโลยีธุรกิจและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์

                         

11176430 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารธุรกิจเบือ้งต้น 

                         

11176431 การพัฒนา
โปรแกรมบนอุปกรณ์    
มือถือ 

                         

11176432 การพัฒนา
เว็บด้วยภาษาและ
เทคโนโลยีเว็บทันสมัย 

                         

11176441 โครงงาน 1                          
11176442 โครงงาน 2                          
11176538 สหกิจศึกษา
เฉพาะทางด้านวิศวกรรม
สารสนเทศ 

                         

11176541 การปฏบิัติการ
ฝึกงานต่างประเทศ                          

รวม                          



 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)  ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   

หมวดที่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

2.    กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษานั้นจะประเมินจากการมีส่วนร่วมทางการเรียน
การสอบรายวิชา การสอบโครงงาน การสอบสหกิจศึกษา ซึ่งการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ ที่จะต้องทำความเข้าใจตรงกัน และนำไปดำเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วนั้นควร
จะเน้นไปที่การทำวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที ่ทำอย่างต่อเนื ่องและนำผลวิจัยที ่ได้
ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงาน  โดยการวิจัยจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านระยะเวลาใน 
การหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การประเมินตำแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้จากหลักสูตรที่เรียนที่ 

เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ ่งขึ้น
ด้วย 

(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม 
ของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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หมวดที่ 6   การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของสถาบันฯ  และนโยบายของ 

คณะ/วิทยาเขต ตลอดจนโครงสร้างของหลักสูตร บทบาทหน้าที่ของอาจารย์  กฎระเบียบต่าง  ๆ รวมถึงสิทธิ
ผลประโยชน์ของอาจารย์ 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  โดยส่งเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย 
อย่างต่อเนื่อง  โดยผ่านทางการทำวิจัย  การสนับสนุนการศึกษาต่อ  การฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ   

(3) กำหนดให้อาจารย์จัดทำการแผนการสอน  และเตรียมความพร้อมของสื่อการสอนให้ข้อมูลแก่อาจารย์ 
พิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาที่สอนและรายละเอียดหลักสูตร  เพ่ือให้เข้าใจและเตรียมการตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรและรายวิชา 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  โดยส่งเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย 

อย่างต่อเนื่อง  โดยผ่านทางการทำวิจัย  การสนับสนุนการศึกษาต่อ  การฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

(2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  
(1) ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม 
(2) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และมีความเชี่ยวชาญในสาขา 

วิชาชีพ 
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ท้ังงานวิจัยพื้นฐาน  งานวิจัยประยุกต์  งานนวัตกรรม 
(4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมทักษะ  พัฒนาความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม 

สารสนเทศหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
(5) ส่งเสริมการทำวิจัยที่เป็นความร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในสายวิชาการ และภาคอุตสาหกรรม 

 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

58                  มคอ. 2 
 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้กำหนดการกำกับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ให้ สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์สถาบันฯ ในการบริหาร
หลักสูตร ให้มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อบริหารและวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ ทําหน้าที่ดังนี ้ 
 1. จัดทําทําเนียบผู้สอนทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ  
 2. กํากับและติดตามให้มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
 3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 4. กํากับและติดตามให้มีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลของการ 
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 5. กํากับและติดตามให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ปรากฏใน  
มคอ.3  
 6.กํากับและติดตามให้มีการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
ผ่านมา  
 7. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน  
 8. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารหลักสูตรเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการประจำวิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ 
  โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่ บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานเป็นประจำทุกปี และพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขการดำเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร 

(1) มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 
(2) มีการกำหนดแผนงาน การจัดทำงบประมาณ และดำเนินการตาม 9 องค์ประกอบของสกอ. และมี

การจัดทำรายงาการประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(3) มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม 7 มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
1. หลักสูตรมีความทันสมัยโดย

อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้นำในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน
เทคโนโลยี 

2. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามี
ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพ 

3. หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐาน 

1. กำหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามเกณฑ์
ที่กำหนด 
2. ส่งเสริมให้มีการดูงาน การ
เชิญอาจารย์พิเศษหรือผู้มี
ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน 
3. ส่งเสริมอาจารย์มีเครือข่าย
กับองค์การวิชาชีพ 
34 มีการประเมินคุณภาพตาม

เกณฑ์ที่กำหนด 

1.มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
2. จำนวนรายวิชา ที่มีการเชิญ
อาจารย์พิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน 
3. จำนวนการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือพัฒนาตนเองทาง
วิชาการของอาจารย์เฉลี่ยต่อปี 
4. หลักสูตรผ่านเกณฑ์การตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2. บัณฑิต 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิต 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรยีนรู้
ผลการสอบประจําวิชาและผลการสอบปริญญานิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 
และ/หรือสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตเป็นประจําทุกปีและแจ้งผลการสํารวจให้กับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูล สําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดย
พิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถาน  ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต 
ศิษย์เก่า หลักสูตรกําหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมี คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) และแจ้งผล
การสำรวจให้กับภาควิชาฯได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน  หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม 
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 5) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
3. นักศึกษา 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ ให้ความสําคัญกับการรับ นักศึกษา 
เข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้  

3.1 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการสมัครเข้าศึกษา และคัดเลือกจากผลคะแนนการ สอบ 
รับเข้าศึกษา ทั้งโควตาเกรดเฉลี่ย 2.75 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  
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3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา  
  1. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในการจัดแผนการเรียน ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา  
  2. จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านวิศวกรรมสารสนเทศ ในระดับประเทศ และระดับ 

สากล เช่น การอบรมด้านเครื ่องจักรกล การอบรมการออกแบบทางวิศวกรรมเครื ่องกลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม อบรมทางภาษา โดยต้องเข้ารับฟังการบรรยายหรือสัมมนา
เกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันตามที่สถาบันฯ หรือวิทยาเขตชุมพรฯ จัดอบรม  

  3.จัดหาและให้มีการแนะนําเกี่ยวกับแหล่งทุนการศึกษา การเข้าร่วมการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง  
  4. มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินใน รายวิชาใด 

สามารถยื่นคําร้องต่อคณะเพื่อขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดู  คะแนนและวิธีการประเมินของ
อาจารย์ในรายวิชานั้นได้ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่สถาบันฯ กําหนด 

 3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ นักศึกษา 
อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4. อาจารย ์
 หลักสูตรให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตบัณฑิต จึงมี  การกำหนด
ระบบ กลไก เกี ่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื ่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ที่กำหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด นอกจากนั้นยังจัดทำ ระบบการบริหารอาจารย์ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้า มามีส่วนร่วม 
       การรับอาจารย์ใหม่ 

(1) อาจารย์ประจำต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
               (2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
               (3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี 
ประสบการณ์ทำวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
         การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที ่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ. 
สำหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นจึงกำหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร  มาบรรยาย
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 

การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถทางด้าน

วิศวกรรมสารสนเทศ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีภาระงานรับผิดชอบที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน
ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 

การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
(1) มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในงาน หรือ 

สาขาที่เก่ียวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์
มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน การ
สนับสนุนสามารถทำได้ในรูปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงินพิเศษเพ่ิมเมื่อมีบทความ
วิชาการตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journals รวมทั้งอาจลดภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ ์และการทำวิจัย 

(2) ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพ่ิมพูนความรู้โดยผ่านการทำวิจัยได้ หน่วยงานอาจ 
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษาเพื่อให้อาจารย์ได้มี
ประสบการณ์จริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 

(3) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้ 
อาจารย์สามารถใช้สื ่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ ่งจำเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียม
ห้องปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  สถาบันฯให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร เพ่ือให้ตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และคณะ มีกระบวนการกำหนดสาระสำคัญของหลักสูตรให้สอดคล้อง  กับวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ และบริบทที่
เปลี ่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและ  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื ่อครบวงรอบการศึกษา 
หลักสูตรให้ความสำคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ในวิชาที่
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สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมิน
ผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการ
สอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่มี
ความเพียงพอส าหรับการจัดการเรียน การสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ      
     6.1 ทรัพยาการการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

1. ชุดทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน    60  ชุด 
2. ชุดทดลองการวัดด้วยคอมพิวเตอร์     10  ชุด 
3. อุปกรณ์เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับสูง   15  ชุด 
4. ไมโครคอมพิวเตอร์      40  ชุด 
5. ซอฟต์แวร์ทางด้านการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์   1  ชุด 
6. ชุดการทดลองการประมวลผลเชิงเลข    1  ชุด 
7. ชุดทอลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    1  ระบบ 
8. ชุดทดลองวงจรดิจิตอล      10  ชุด 
9. ชุดทดลองการสื่อสารดิจิตอล     16  ชุด 
10. ชุดทดลองไฟฟ้ากำลัง และเครื่องจักรกลไฟฟ้า   1  ระบบ 
11. ห้องปฏิบัติการทำแผ่นลาพร้อมอุปกรณ์ (PCB)   1  ห้อง 
12. ชุดทดลองระบบสมองกลฝังตัว     10  ชุด 
13. เครื่องวิเคราะห์ความถี ่      1  เครื่อง 
14. เครื่องวัดค่าอิมพีแดนซ์      2  เครื่อง 
15. เครื่องวิเคราะห์สัญญาณตรรก     2  เครื่อง 
16. ชุดปฏิบัติการการสื่อสารอนาล็อกและดิจิตอล   8  ชุด 
17. ชุดทดลองการควบคุมทางตรรกแบบโปรแกรมได้ (PCL)  10  ชุด 
18. ชุดทดลองสายการผลิตพร้อมระบบอัตโนมัติ (Automation)  1  ระบบ 

     6.2. อุปกรณ์การสอนที่ต้องการเพิ่มในอนาคต 
อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Computer Server 

1. คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 
2. สมาร์ตทีวี Smart TV UHD LED 
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อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Artificial Intelligent & Internet of Things (AI & IOTs) 
1. ชุด micro : bit Education Kit V1.3 
2. ชุด iBit Robot Kit Plus 
3. สมาร์ตทีวี Smart TV UHD LED 

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Server Room 
1. เครื่องแม่ข่าย Server รุ่น Dell PowerEdge R230 E3-1220v6 (Rack Mount) 
2. อุปกรณ์ Storage รุ่น Tera Station 3410RN Series (Rack Mount) 
3. อุปกรณ์ Switch 24 Port 10/100/1000 L3 รุ่น Dell Network N Series POE (Rack 

Mount) 
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น Ablerex UPS EVO RT ขนาด 3000 VA /2700 Watt (Rack Mount 

2U) 
5. อุปกรณ์ Firewall  รุ่น Cisco ASA 5508-X with FirePower Services 
6. ตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว 27U 
7. สมาร์ตทีวี Smart TV UHD LED 

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Data Center Design and Management 
1. อุปกรณ์ Switch 24 Port 10/100/1000 L2 
2. คอมพิวเตอร์ 
3. สมาร์ตทีวี Smart TV UHD LED 

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Wireless Communication Technology Laboratory 
1. เราเตอร์และตัวกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Router and Access Point) 
2. ตัวขยายสัญญาณไร้สาย (Wireless Extender) 
3. ชุดฝึก LoRa Antenna Kit 
4. สายอากาศและตัวส่งรับสัญญาณ 
5. อุปกรณ์ Storage 
6. กล้องระบบเครือข่าย (Mesh Camera) 
7. อุปกรณ์ระบบ wifi เครือข่าย (Whole home mesh Wifi) 
8. ชุดฝึกโดรนและระบบควบคุม (Drone and Control System) 
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     6.4 รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ.) 
 
     6.5 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญ ของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ คือเครื่องมืออุปกรณ์และ
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์ใช้งานเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องและมีทักษะในการใช้งาน
จริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้ังห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต และสื่อการสอนสำเร็จรูป เช่น วีดีทัศน์วิชการ 
โปรแกรมการคำนวณ รวมถึงสือประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่ำเพื่อจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
               (1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
               (2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการ
สำหรับการทำโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
               (3) ต้องมีเจ้าหน้าที ่สนับสนุนดูแลสื ่อการเรียนการสอน  อุปกรณ์ผลิต อุปกรณ์วิเคราะห์ และ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสำหรับ
การทำโครงงาน โยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
              (4) มีห ้องสมุดหรือแหล่งความรู ้และสิ ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้นความรู ้ผ ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง 
              (5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ  
ต่อจำนวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม หรือมีการจัดการบริหารวิชาปฏิบัติการแบบหมุนเวียนเพ่ืออัตราส่วน
ที่เหมาะสม 
 
     6.6 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
              การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 15 ว่าด้วย

การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตร

ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 
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- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกำหนดข้างต้นโดย 

• จัดทำแบบสำรวจความต้องการจากนักศึกษาในการใช้ทรัพยาการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดประชุม 
ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

• จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุม เพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

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

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

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

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนครบทุกรายวิชา 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

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

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

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

 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

8. 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

  
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
√ 

 
√ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
  

√ 

13. นักศึกษามีงานทำภายใน 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80     

  
   

√ 

14. บัณฑิตที่ได้งานทำได้รับเงินเดือนเริ่มต้น ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 
ก.พ. กำหนด 

  
   

√ 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการดำเนินการ (ลำดับข้อที่ 1-5) 
(ตัว) ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 7 10 10 11 14 

  เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้   

1-5)  มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% 
ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6, 8 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 7 ตัว 

2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6-10 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
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2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6-10 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 

2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6-11 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 

2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6-14 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 14 ตัว 

หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ในการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศบัณฑิต เป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ 
ของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย และเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ ดังนั้นในการประเมินกลยุทธ์การสอน
ดังกล่าว จะดำเนินการโดยคณาจารย์ คณะกรรมที่เก่ียวข้อง และนักศึกษา อันมีรูปแบบการประเมินดังนี้ 

- การประเมินผลการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษา โดยเป็นการประเมินการเรียนการสอน
ในทุกรายวิชา และทุกภาคการศึกษา ด้วยผลแบบสอบถามของนักศึกษา 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยอาจารย์ประจำวิชา เป็นการประเมินว่านักศึกษา
มีความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาเพียงใด ด้วยวิธีการอภิปรายของนักศึกษา รวมไปถึงการจักสอบปลายภาค
เพ่ือวัดผลการศึกษาอีกด้วย 

- การประเมินผลจากคณะกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการนำผลการประเมินที่ได้จากตัวอาจารย์ประจำวิชา 
และนักศึกษาท่ีเรียนมาทำการเปรียบเทียบ 

- การประเมินผลการสอนจากการประชุม หรือสัมมนา โดยให้อาจารย์ประจำวิชาสอนถ่ายทอดความรู้ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบให้ที่ประชุม และท่ีประชุมทำการประเมินผลการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สุดท้ายจะมีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ในการสอน ด้วยการให้เข้าร่วม
สัมมนา/อบรม/ประชุมวิชาการ ที่เก่ียวกับกลยุทธ์ในการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดำเนินการทุก ๆ ปี เพ่ือนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์

เพ่ือพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 
2.1 การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาของหลักสูตรที่

ใกล้เคียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อหลักสูตรการศึกษา 
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2.2 จัดกิจกรรม/สัมมนา และทำการสำรวจ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยรับฟังความ
คิดเห็นจากนักศึกษา คณาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ยังทำการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และหน่วยงานต่อคุณภาพของบัณฑิต และ
ประสิทธิภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพื่อนำผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร จะเป็นการประเมินตามตัวบ่งชี ้ผลการ

ดำเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7 ข้อที ่ 7 โดยมีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน อันประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ที่แต่งตั้งโดยคณะ/สถาบัน การศึกษา
อย่างน้อย 1 คน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

คะแนนระดับ 1 คะแนนระดับ 2 คะแนนระดับ 3 
มีการดำเนินการครบ 5 ข้อแรก มีการดำเนินการครบ 10 ข้อแรก มีการดำเนินการครบทุกข้อ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรมีกระบวนการดังนี้ 

- ทำการรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ทำการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลเบื้องต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/

ประธานสาขาวิชา แล้วทำการตั้งคณะกรรมการร่างปรังปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้นมารับผิดชอบเกี่ยวกับการยก
ร่างหลักสูตรปรับปรุง 

4.2 คณะกรรมการร่างปรังปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทำการประเมินหลักสูตรในภาพรวม และจัดสัมมนา
ระดมความคิดจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ เกี ่ยวกับการกำหนดทิศทางของหลักสูตรเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาในส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร  รูปแบบการเรียนการสอน การปรับเปลี่ยน
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากนั้นนำผลที่ได้จากการประเมินและการสัมมนา เสนอ
ให้กับคณะกรรมการของหลักสูตร 

4.3 คณะกรรมการหลักสูตร ทำการตรวจสอบและแก้ไขร่างหลักสูตรปรับปรุง ก่อนที่จะนำเสนอเข้า
พิจารณาจากคณะกรรมการตามที่ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด อัน
ประกอบไปด้วย คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการระดับสถาบัน คณะ
สภาสถาบัน ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงจะนำเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
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เอกสารแนบ    
(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

          พ.ศ. 2559 
(ข)  ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื ่อง การลงทะเบียนเรียนข้าม

สถาบันอุดมศึกษา  
(ค) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ง)  คำอธิบายรายวิชา 
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ฉ)  เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
(ช)  รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(ซ)  บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ฌ) บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร 
(ญ) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

     สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
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ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

81                  มคอ. 2 
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ภาคผนวก ข 

 
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

 

 

 

สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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คำนำ 

 

 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้

ปรับปรุงโครงสร้างให้มีกลุ่มวิชา ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และปรับปรุงรายวิชาให้มีความหลากหลายและ

มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอตั

ลักษณ์ของสถาบันฯ สอดคล้องกับคำนิยามของหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : HEd) 

 เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

สถาบันฯ ได้นำไปใช้ในการพิจารณาร่างหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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สารบัญ 
 

เนื้อหา  หน้า 

 

คำนำ 98 

สารบัญ 99 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 100 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7 

หมวดที่ 4  มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิน 111 

ภาคผนวกก คำอธิบายรายวิชา ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก 

ภาคผนวกข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 41 

ภาคผนวกค ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก 
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100                  มคอ. 2 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 1  ข้อมลูทั่วไป 

 

1. ชื่อหมวดวิชา 
ช่ือภาษาไทย : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ช่ือภาษาอังกฤษ : General Education Program 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

4. รูปแบบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4.1 เป็นหมวดวิชาหน่ึงในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งรายวิชาเป็น 5 กลุ่ม

ได้แก่ 1) กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 2) กลุ่มวิถีแห่งสังคม 3) กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 4) กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ และ 5) กลุ่มภาษา
และการสื่อสาร  

4.2 ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน คือ ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ  

5. สถานภาพของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) กำหนดให้ใช้

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

5.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2559  
5.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการ

ประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  
5.4 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ ........./2559 เมื่อวันที่ 

………….........………. 2559 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
6.1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพฯ 

6.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. หลักการและเหตุผลในการปรับปรุง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นกลุ่มวิชาหนึ่งของทุกหลักสูตรที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

ควบคู่กับการเรียนการสอนวิชาในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Education) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะด้านต่างๆ มีคุณสมบัติส่วนบุคคล และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ที ่ถูกกำหนดโดย
สถาบันการศึกษานั ้นๆ ทั ้งนี ้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการที ่ดูแลมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ม ี“วิชาศึกษาทั่วไป” แทน “วิชาพื้นฐานท่ัวไป” ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2532 เป็นต้นมาโดยแบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษา 

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปี พ .ศ. 2548 และล่าสุดได้
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานฉบับปี พ.ศ. 2558 ซึ่งให้นิยามของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ตรงกันคือ “สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชา
ศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรอืลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุม่
วิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต” (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันท่ี 7 ตุลาคม2558) รวมถึงได้ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานฯ สำหรับการจัดการเรยีนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเปน็
มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่างๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วย
ตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูง
อ ีก และไม ่ควรนำรายว ิชาเบื ้องต ้นหร ือรายว ิชาพ ื ้นฐานของว ิชาเฉพาะมาจัดเป็นว ิชาศึกษาทั ่วไป”  (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 7
ตุลาคม2558) 

ปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) ขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของ
บัณฑิต จึงได้กำหนดผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นับตั้งแต่มีการกำหนดนิยาม โครงสร้างและองค์ประกอบ และการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 พบว่าสถาบันการศึกษายังไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญและยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในแนวคิดอันเป็นเป้าหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ในปี พ.ศ. 2556-
2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่ง
ประเทศไทย (Thai GE Network) จัดทำกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการศึกษา
ที่มุ่งสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) 
ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยในผลการเรียนรู้ของหมวด
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วิชาศึกษาท่ัวไปสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดองค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 ด้าน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย 
3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม

และธรรมชาติ 
4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
6. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากเกณฑ์มาตรฐานฯ แนวทางการบร ิหารเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะเห็นว่าเป้าหมายและเจตนารมณ์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมิได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำ
องค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาไปใช้แบบแยกขาดจากกัน แต่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้
เชื่อมโยงกับชีวิตและวิถีความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นผลให้การจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะต้องมีความชัดเจนในแง่ของการเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ 
ประกอบกับการปลูกฝังทักษะเพื่อการดำรงชีวิตและการทำงานที่ควรติดตัวไปตลอด ซึ่งเจตนารมณ์ของวิชา
ศึกษาทั่วไปมิใช่เพียงการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน แต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้การแบ่งกลุ่มวิชาตามแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไปเพ่ือให้เป็นไปตามความหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ดังที่ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ได้กล่าวไว้
ในโครงการสัมมนาการทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ว่า ความเปลี่ยนแปลง 7 
ด ้านที ่ เก ิดข ึ ้น (Technologicalization, Commercialization & Economy, Globalization & network, 
Urbanization, Environmentalization & Energy, Individualization และ  Ageing & Health) ม ี ผ ล ให้
การศึกษาทั่วไปควรต้องปรับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้และคนรุ่นใหม่ควร
มีลักษณะที่สอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

1. มีความหลากหลาย/มีลักษณะเฉพาะ/กลุ่มใครกลุ่มมัน 
2. ปรับตัวได้/เปลี่ยนแปลงได้/ทำได้ (เปลี่ยนงาน) 
3. เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ/ตามทันการเปลี่ยนแปลง 
4. มีข้อมูล/มีเหตุผล/รับสื่อใหม่ได้ 
5. คิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/ประเมินได้ 
6. เรียนรู้ปัญหา/มีสำนึกร่วม/ร่วมแก้ปัญหา 
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7. รู้จักตัวเอง/เป็นตัวของตัวเอง/โดดเด่น 
8. มีความดี ความงาม/เฉพาะตัว 
9. มีทางเลือก/สร้างทางเลือกเอง 
10. มีผลงาน/Productivity ใหม่ๆ/ขายทั่วโลก 

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ผลิตภาพ และ
มีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการเรียนรู ้ที ่จะต้องอยู่ ในอนาคต มีความชำนาญและสามารถปรับ
เปลี่ยนแปลงได้ (รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุมโครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป , 2556) 
ซึ่งการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้มุ่งเน้นย้ำให้สะท้อนและพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน พร้อมด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังที่กล่าวไว้คือ 

1. มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
2. มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
3. มีความรอบรู้ 
4. มีความคิดสร้างสรรค์ 
5. มีทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ และมีทักษะการแก้ปัญหา 
6. มีจิตอาสาและภาวะผู้นำ 
7. มีความสามารถด้านสารสนเทศ 
8. มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอ 

 
ดังนั้น เพื่อให้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สอดคล้องตามปรัชญาและบรรลุผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เกณฑ์มาตรฐานฯ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในปัจจุบัน สะท้อนอัตลักษณ์ของสถาบันฯ และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงเป็นท่ีมาในการศึกษา ออกแบบ พัฒนา และดำเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องตามข้อกำหนดที่กล่าวไว้ข้างต้น 

2. ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางเข้าใจและเห็นคุณค่า

ของตนเองผู้อื่นสังคมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

3. วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. เพื ่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีทั ้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีคุณธรรม

จริยธรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา สำนึกสาธารณะ มีความซาบซึ้งใน
ความงดงามของสิ่งต่างๆ ท้ังในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
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2. เพื่อให้นักศึกษาภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลก การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดแบบองค์รวม โดยกระบวนการคิดและวิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงองค์
ความรู้และความเป็นเหตุเป็นผลทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการบริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร การตัดสินใจ การสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางธุรกิจ การเตรียมทักษะความพร้อมสำหรับผู้ต้องการมีกิจการของตนเอง การมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
การทำงานเป็นทีมเพื่อผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารและนำเสนอได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

 
4. กำหนดการเปิดสอน 

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เป็นต้นไป 

5. อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ อาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังจากทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยอาจมีอาจารย์พิเศษที่สถาบันฯ เชิญเป็นผู้สอนตามความเหมาะสมและความ
จำเป็น 

6. นักศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุงใหม่จะใช้สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาท่ีสถาบันฯ ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
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หมวดที่ 3  ระบบการจดัการศึกษา การดำเนนิการและโครงสร้างของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

 
1. ระบบการศึกษา 

 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ในภาคการศึกษาพิเศษอาจมีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งข้อกำหนดต่างๆ 
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
 นอกจากนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใช้ระบบการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทุกคณะ/
วิทยาลัย/วิทยาเขต และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 หมวดวิชาศึกษาทั ่วไปเปิดสอนในวันและเวลาทำการของสถาบันฯ โดยสำนักวิชาศึกษาทั ่วไปเป็นผู ้ประกาศ
ตารางสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

3. โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

3.1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
3.2. การแบ่งกลุ่มวิชา 

 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้ปรับเปลี่ยนการแบ่งกลุ่มวิชาใน 4 กลุ่มแบบเดิมซึ่งได้แก่กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษา เป็นการจัดกลุ่มรายวิชาตามเนื้อหาสาระ (Theme) 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้อย่างแท้จริง เน้นให้นักศึกษามีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง แต่ยังสามารถคงความเชื่อมโยงไป
ยังศาสตร์ต่างๆ ตามกลุ่มวิชาที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานฯ ไว้ได้ จึงได้ทำการออกแบบและจัดกลุ่มรายวิชาทั้งหมดไว้เป็น 5 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 2) กลุ่มวิถีแห่งสังคม 3) กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 4) กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ และ 5) กลุ่มภาษา
และการสื่อสาร โดยเนื้อหาสาระของแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้ 
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กลุ่ม เนื้อหาสาระ 

คุณค่า
แห่งชีวิต 

การพัฒนาตนเองเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา สำนึกสาธารณะ มีความซาบซึ้งในความงดงาม
ของสิ่งต่างๆ ท้ังในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

วิถีแห่ง
สังคม 

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศาสตร์
แห่งการ
คิด 

การคิดแบบองค์รวม โดยกระบวนการคิดและวิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้และความเปน็เหตุ
เป็นผลทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่าง
มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

ศิลปะ
แห่งการ
จัดการ 

เข้าใจในหลักการบริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร การตัดสินใจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
ธุรกิจ การเตรียมทักษะความพร้อมสำหรับผู้ต้องการมีกิจการของตนเอง การมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
การทำงานเป็นทีมเพื่อผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

ภาษา
และการ
สื่อสาร 

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและ
นำเสนอได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  

 
3.3. คำอธิบายระบบรหัสวิชา 

ระบบรหัสวิชาของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้มีรายละเอียดดังนี้ 
 รหัสตำแหน่งท่ี 1-2 หมายถึง รหสัประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดเป็น 90 

 รหัสตำแหน่งท่ี 3-4 หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ทำการปรับปรุงหลักสตูร 

  59 = หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 รหัสตำแหน่งท่ี 5 หมายถึง รหสัประจำกลุม่กำหนดเป็น 1-5 

  1 = กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 

  2 = กลุ่มวิถีแห่งสังคม 

  3 = กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 

  4 = กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 
  5= กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
 รหัสตำแหน่งท่ี 6-8 หมายถึง ลำดบัท่ีของรายวิชากำหนดเป็น 001-999 
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3.4. รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต จำนวน รายวิชา 10 รายวิชา 
90591001  เรารัก สจล.  2 (1-2-3) 

  I LOVE KMITL 

90591002  กีฬาและนันทนาการ  1 (0-3-2) 

  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

90591003  ภูมิคุ้มกันทางใจ  3 (3-0-6) 

  IMMUNITY OF MIND  

90591004 ศิลปะการพัฒนาอารมณ3์ (3-0-6) 

 ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT 

90591005 ชีวิตออกแบบได ้  3 (3-0-6) 

  DESIGNING YOUR LIFE 

90591006 พลังแห่งบุคลิกภาพ  3 (3-0-6) 

  POWER OF PERSONALITY  

90591007 การพัฒนาสุขภาพแบบองคร์วม 3(3-0-6) 
  HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 

90591008 สุนทรียะภาพถ่าย  3(2-2-5) 
  PHOTOGRAPHY APPRECIATION  

90591009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 
  MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT 

90591010 สุนทรียะดนตร ี  3 (3-0-6) 
  MUSIC APPRECIATION 
 

กลุ่มวิถีแห่งสังคม จำนวน 7 รายวิชา 
90592001  รู้ทันโลก  3 (3-0-6) 

  WORLD SOCIETYAWARENESS 

90592002  การดำรงชีพในสังคมดิจิทัล  3 (3-0-6) 

  LIVING INDIGITAL SOCIETY 

90592003  ภูมิปัญญาไทยประยุกต ์  3 (3-0-6) 

  APPLIED THAI WISDOMS  

90592004  วัฒนธรรมร่วมสมัย  3 (3-0-6) 

  CONTEMPORARY CULTURE 

90592005  วิถีคนกล้า  3 (3-0-6) 

  BRAVE HEART  

90592006 ภูมิสังคมไทย  3(3-0-6) 
  THAI GEOSOCIAL BASE 

90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3 (3-0-6) 
  THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 
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กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด จำนวน 4 รายวิชา 
90593001 บูรณาการแห่งการคดิ  3 (3-0-6) 

  INTEGRATED THINKING 

90593002 รักษ์โลก  3(3-0-6) 
  THINK EARTH  

90593003 พลังงานท่ียั่งยืน  3(3-0-6) 
  SUSTAINABLE ENERGY  

90593004  การดำรงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 3 (3-0-6) 
  LIVING IN FUTURE DISASTERAND CRISIS 
 

กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ จำนวน 5 รายวิชา 
90594001 ผู้ประกอบการสมัยใหม ่  3 (3-0-6) 

  MODERN ENTREPRENEURSHIP 

90594002 ผู้ประกอบการทางสังคม  3 (3-0-6) 

  SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

90594003 การจัดการและผู้นำสมัยใหม ่ 3 (3-0-6) 

  MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP 

90594004 การวางแผนเพื่อการลงทุน3 (3-0-6) 

  INVESTMENT PLANING 

90594005 ศาสตร์การต่อรอง   3(3-0-6) 
  SCIENCE OF NEGOTIATION 
 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร จำนวน 26 รายวิชา 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
90595004 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 
90595005 การเขียนและการพูดในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS 
90595006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES 
90595007 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 
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 ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING 
90595008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 
90595009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการเดินทาง  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING 
90595010 ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR UNDERSTANDING NEWS AND INFORMATION IN MASS MEDIA 
90595011 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวทำงาน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR WORK PREPARATION 
90595012 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
90595013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MANAGEMENT 
90595014 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR BUSINESS 
90595015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MARKETING 
90595016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INDUSTRY 
90595017 การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (3-0-6) 

  BASIC ENGLISH PRONUNCIATION  
90595018 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ 3 (3-0-6) 

  ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION 

90595019 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

  ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING 

90595020 พูดได้ พูดดี พูดเป็น  3 (3-0-6) 

  THE BEST SPEECH  

90595021 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค ์ 3 (3-0-6) 

  THAI LANGUAGE FOR CREATIVITY 

90595022 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 

  LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY 

90595023 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 3 (3-0-6) 

  THE DEVELOPMENT OF THAI CREATIVE WRITING SKILLS 

90595024 การเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน 3 (3-0-6) 

 WRITING IN WORKPLACE 
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90595025 ภาษาในการเขียนรายงาน 3 (3-0-6) 

 LANGUAGE IN REPORT WRITING 

90595026 ภาษาในสังคมไทย 3 (3-0-6) 

  LANGUAGE IN THAI SOCIETY 

3.5. โครงสร้างหมวดวิชา 
รายวิชาถูกกำหนดไว้เป็นรายวิชาบังคับเรียนและรายวิชาเลือกเรียน นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาในทุกกลุ่มและ

จะต้องเรียนไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

กลุ่ม 
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คุณค่าแห่งชีวิต 1. บังคับเรียน 2 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต ได้แก ่
90591001 เรารัก สจล.     2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 

90591002 กีฬาและนันทนาการ   1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

วิถีแห่งสังคม บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศาสตร์แห่งการคดิ บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศิลปะแห่งการจัดการ บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 

ภาษาและการสื่อสาร 1. บังคับเรียน 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ได้แก ่
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) 
  FOUNDATION ENGLISH 

90595002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATION  

90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3(3-0-6) 
  ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

สรุปโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3. บังคับเรียนทั้งหมด 5 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต 
4. บังคับเลือกท้ังหมด 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต 
5. เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต (สามารถเลือกได้จากท้ัง 5 กลุ่ม) 
6. จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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หมวดที่ 4  มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมนิ 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

เป็นผู ้ที ่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
ผู้อื่น และสังคม และสามารถแสดงภาวะ
ผู้นำในสถานการณ์ต่างๆได้ 

กำหนดให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียน โดยมีการทำงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดำเนินกิจกรรม และเพื่อฝึกให้มีความ
รับผิดชอบ ทั ้งนี ้มีการกำหนดกรอบกติกาต่างๆ ในการเรียนเพื ่อให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบ เช่น การต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลา การต้องมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน เป็นต้น  

เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารและสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการ
สื่อสารได้เป็นอย่างดี 

มีงานที่มอบหมายให้นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานหน้าชั้น ซึ่งงานเหล่านั้น
ได้ผ่านกระบวนการเรียบเรียงรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นำเสนอ  

เป ็นผ ู ้ท ี ่ม ีความรอบร ู ้ ในสหศาสตร ์ที่
เก ี ่ยวข้องกับการดำรงชีพและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันโดย
สามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

มีการฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนความคิด วิเคราะห์จากองค์ความรู้ เพื่อ
นำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์รอบตัวและเชื่อมโยงสู่การดำเนินชีวิตใน
สังคม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

นอกจากการปรับเปลี่ยนกลุ่มสาระวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ออกแบบกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในข้อกำหนดเรื่องคุณภาพของบัณฑิต
ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 
ด้าน และกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยในอีก 8 ด้านอีกทั้งได้นำอัต
ลักษณ์ของสถาบัน นั่นคือ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ผนวกรวมกับทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 มาร่วมเป็น
องค์ประกอบสำคัญในการพิจารณากำหนดกรอบผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้ เพื่อให้ทุกๆ 
รายวิชาสามารถนำไปใช้ในการออกแบบรายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา โดยในแต่ละรายวิชา
ไม่จำเป็นต้องตอบผลลัพธ์ครบในทุกข้อย่อย รายละเอียดของกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ -  เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network Outcomes) 
1 มีคุณธรรมจรยิธรรมใน
การดำเนนิชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

2 ตระหนกัและสำนกึในความ
เป็นไทย 

3 มีความรอบรูอ้ย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศนก์ว้างไกล เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อืน่ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4 มีทกัษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวติเพื่อพฒันาตนเอง
อย่างตอ่เนื่อง 

5 มีทกัษะการคิดแบบองค์
รวม 

6 มีจิตอาสาและสำนกึ
สาธารณะ เป็นพลเมอืงทีม่ี
คุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทนั 

8 ใช้ภาษาในการสือ่สารอย่าง
มีประสทิธิภาพ 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตท่ี 21 (Desired KMITL Graduate & 21st Century Skills) 

มีคุณธรรมตามอัตลกัษณ์
ของสถาบันฯ 

มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีความรอบรู ้ มีความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะการคิดแบบมี
วิจารณญาณ/ มีทกัษะการ
แก้ปัญหา 

มีจิตอาสา และภาวะผูน้ำ มีความสามารถด้านไอท ี มีทกัษะการสื่อสารและการ
นำเสนอ 

อัตลักษณ์ สจล. (KMITL Identity) 
ซ่ือสัตย์  ใฝ่รู้ สู้งาน 

ผลการเรียนรู้ -  สำนักศกึษาทั่วไป สจล. (KMITL General Education Outcomes) 
1.1-1.4 2.1-2.4 3.1-3.6 4.1-4.3 5.1-5.2 6.1-6.4 7.1-7.2 8.1-8.2 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) 
ผลการเรียนรู้ -  เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network Outcomes) 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตท่ี 21 (Desired KMITL Graduate & 21st Century Skills) 
อัตลักษณ์ สจล. (KMITL Identity) 

ผลการเรียนรู้ -  สำนักศกึษาทั่วไป สจล. (KMITL General Education Outcomes) 
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1. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  
2. มีความขยัน อดทน  
   สู้งาน มีระเบียบวินัย 
3. ตระหนักในความ   
   พอเพียง 
4. มีความเสียสละ และ 
   เป็นแบบอย่างที่ดี 
 

2.1 มีความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.2 ตระหนักในคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.3 มีจิตสำนึกในการทำความดี
เพื่อสังคมไทย 

2.4 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

3.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัมนุษย ์วิถกีาร
ดำเนินชีวิต ในโลกปจัจุบัน 

3.2 มีความรู้ ความเขา้ใจใน
ธรรมชาติ ความเป็น
วิทยาศาสตร์ และการใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

3.3 มีความรู้ ความเขา้ใจในด้าน
บริหารจัดการ เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง เพื่อ
การอยู่รว่มกันในสังคม 

3.4 มีวิสัยทัศน์ในการมองสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเพื่อนำมาปรับ
ใช้ในการดำเนินชีวิต 

3.5 มีความเคารพในความ
เหมือนและความตา่งของ
ตนเอง ผู้อื่น สังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.6 มีความซาบซึ้งในความงาม
ของศิลปะ และ
สุนทรียศาสตร์ 

4.1 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  

4.2 มีความสามารถในการ
ประเมินความรู้ 
ความสามารถของตนเอง 
และกำหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องได้ 

4.3 มีความสามารถในการใช้
ความรู้อยา่งสร้างสรรค์  

5.1 มีความสามารถคิดเป็นเหตุ
เป็นผล และเช่ือมโยง
ความคิดในภาพรวมได ้

5.2 มีความสามารถในการ
เลือกใช้วิธีการคิด และ
ตีความ ประเมินค่าเพื่อการ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 
 

6.1 มีจิตอาสาโดยมุ่งให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อสว่นรวม 

6.2 มีสำนึกสาธารณะ โดยรู้จัก 
ดูแล เอาใจใส่ รักษาสมบัติ
ของส่วนรวม 

6.3 มีภาวะผู้นำและผู้ตาม 
สามารถปฏบิัติตนได้
เหมาะสมตามบทบาท
หน้าที ่

6.4 มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี 
และสามารถเป็นที่พึ่งของ
ตนเองและสังคมได้ 

7.1 มีความสามารถในการ
ค้นคว้า วิเคราะห ์
สังเคราะห์และนำเสนอ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
รู้เท่าทัน 

7.2 มีจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.1 มีความสามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

8.2 มีความสามารถเลือกใช้
รูปแบบการนำเสนอที่
เหมาะสม 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (CURRICULUM  MAPPING) 
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 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ตระหนักและสำนึกในความ
เป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น 

สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 มีทักษะการ
คิดแบบองค์

รวม 

6 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

7 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อย่างรู้เท่าทัน 

8 ใช้ภาษาใน
การส่ือสาร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2  มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

มีความขยัน อดทน สู้งาน มีระเบียบวินัย 

ตระหนักในความพอเพียง 

มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย 

ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อสังคมไทย 

มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ วิถีการดำเนินชีวิต ในโลกปัจจุบัน 

มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ ความเป็นวิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

มีความรู้ ความเข้าใจในด้านบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 

มีวิสัยทัศน์ในการมองสิ่งต่างๆ รอบตัวเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 

มีความเคารพในความเหมือนและความต่างของตนเอง ผู้อื่น สังคมและศิลปวัฒนธรรม 

มีความซาบซึ้งในความงามของศิลปะ และสุนทรยีศาสตร์ 

มีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเอง และกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องได้ 

มีความสามารถในการใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 

มีความสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงความคิดในภาพรวมได้ 

มีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการคิด และตีความ ประเมินค่าเพื่อการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 

มีจิตอาสาโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม 

มีสำนึกสาธารณะ โดยรู้จัก ดูแล เอาใจใส่ รักษาสมบัติของส่วนรวม 

มีภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ 

มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคมได้ 

มีความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน 

มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความสามารถเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม 

T1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   ⚫  ⚫              
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 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ตระหนักและสำนึกในความ
เป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น 

สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 มีทักษะการ
คิดแบบองค์

รวม 

6 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

7 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อย่างรู้เท่าทัน 

8 ใช้ภาษาใน
การส่ือสาร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

T2     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     
T3          ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫         
T4 ⚫          ⚫ ⚫   ⚫ ⚫      ⚫      
T5                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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 ผลการเรียนรู ้
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต                            
90591001 เรารัก สจล. ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   ⚫  ⚫              
90591002 กีฬาและนันทนาการ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   ⚫  ⚫              
90591003 ภูมิคุ้มกันทางใจ ⚫ ⚫  ⚫     ⚫   ⚫                
90591004 ศิลปะการพัฒนาอารมณ์ ⚫ ⚫  ⚫     ⚫   ⚫  ⚫              
90591005 ชีวิตออกแบบได้ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   ⚫                
90591006 พลังแห่งบุคลิกภาพ  ⚫  ⚫     ⚫   ⚫                
90591007 การพัฒนาสุขภาพแบบ 
               องค์รวม   ⚫      ⚫   ⚫                

90591008 สุนทรียะภาพถ่าย  ⚫            ⚫              
90591009 สมาธิเพื่อพัฒนาชวีิต ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   ⚫  ⚫              
90591010สุนทรียะดนตรี     ⚫         ⚫  ⚫            
กลุ่มวิถีแห่งสังคม                            
90592001 รู้ทันโลก     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     
90592002 การดำรงชีพในสังคม 
               ดิจิทัล     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

90592003 ภูมิปัญญาไทยประยุกต ์     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     
90592004 วัฒนธรรมร่วมสมัย     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     
90592005 วิถีคนกล้า     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     
90592006 ภูมิสังคมไทย     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     
90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจ 
               พอเพียง   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫         ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

กลุ่มศาสตรแ์ห่งการคดิ                            
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 ผลการเรียนรู ้
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90593001 บูรณาการแห่งการคิด          ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫         
90593002 รักษ์โลก          ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫         
90593003 พลังงานที่ยั่งยืน          ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫         
90593004 การดำรงชีพท่ามกลาง
ภัยพิบัตแิละวกิฤติในอนาคต 

         ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫         

กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ                            
90594001 ผู้ประกอบการสมัยใหม่   ⚫          ⚫ ⚫   ⚫ ⚫      ⚫      
90594002 ผู้ประกอบการทางสังคม ⚫          ⚫ ⚫   ⚫ ⚫      ⚫      
90594003 การจัดการและผู้นำ 
               สมัยใหม ่ ⚫          ⚫ ⚫   ⚫ ⚫      ⚫      

90594004 การวางแผนเพื่อการ 
               ลงทุน ⚫          ⚫ ⚫   ⚫ ⚫      ⚫      

90594005 ศาสตร์การต่อรอง 
 ⚫          ⚫ ⚫   ⚫ ⚫      ⚫      

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                            
90595001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
90595002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
               สื่อสาร ⚫                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ⚫ ⚫        ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
90595004 การพัฒนาทักษะการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595005 การเขียนและการพูดใน
งานอาชีพ                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595006 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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 ผลการเรียนรู ้
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90595007 การพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595008 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระหวา่งวัฒนธรรม                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595009 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการเดินทาง                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595010 ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจข่าวสารและขอ้มูลใน
สื่อสารมวลชน 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595011 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ตัวทำงาน                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595012 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางวิชาชีพ                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595013 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
90595014 ภาษาอังกฤษสำหรับ
ธุรกิจ                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595015 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การตลาด                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595016 อังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
90955017 การออกเสียง
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90955018 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นำเสนอผลงานทางวิชาชีพ                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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 ผลการเรียนรู ้
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90955019 การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90955020 พูดได้ พูดดี พูดเป็น                      ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
90955021 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์     ⚫                   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
90955022 การฟังและการอ่านเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชวีิต     ⚫                   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90955023 การพัฒนาทักษะการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์     ⚫                   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90955024 การเขียนภาษาไทยในที ่
              ทำงาน     ⚫                   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90955025 การเขียนรายงาน     ⚫                   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
90955026 ภาษาในสังคมไทย     ⚫                   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
รวมทุกกลุ่ม ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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3. กลยุทธ์การสอน 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ คณาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอนและการประเมินเพ่ือการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนการสอน
จะเป็นแบบเชิงรุก (Active Learning) คณาจารย์ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้นำแนวทาง(Facilitator) ไม่เน้นการสอน
แบบบรรยายตลอดเวลาเน้นให้นักศึกษาคิด เรียนจากบริบทที่ค้นคว้า (Teach Less Learn more) และเน้น
สร้างกระบวนการเรียนรู้ (Process-based Learning) โดยฝึกให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการวิธีคิด ค้นคว้าต่อ
ยอดองค์ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และเน้นให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติเพื่อให้
เข้าใจเนื้อหาองค์ความรู้อย่างชัดเจน (Learning by Doing) สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ จะเน้นประเมิน
จากการลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน (Formative Assessment) ร่วมกับการใช้ข้อสอบ
วัดผลการเรียนรู้เมื่อเรียนจบรายวิชา (Summative Assessment) โดยสัดส่วนหลักจะเน้นที่ผลจากการปฏิบัติ
มากกว่าการสอบ 

 

4. กลยุทธ์การประเมิน 
 สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกด้าน จะเน้นประเมินจากการลงมือปฏิบัติตลอด

ระยะเวลาของการเรียนการสอน (Formative Assessment) ร่วมกับการใช้ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้เมื่อเรียน
จบรายวิชา (Summative Assessment) โดยสัดส่วนหลักจะเน้นที่ผลจากการปฏิบัติมากกว่าการสอบ ทั้งนี้ 
การประเมินทั้งสองแบบจะใช้เครื่องมือที่วัดได้เพ่ือให้เกิดการประเมินผลที่ถูกต้องและแม่นยำ 

กลยุทธ์การประเมิน สามารถแบ่งเป็นรายข้อดังนี้ 
1. ประเมินตัวบุคคลโดยจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้ การเข้าเรียน การส่งงานตาม

กำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. ประเมินตัวบุคคลจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการทำกิจกรรม 
3. ประเมินตัวบุคคลจากจำนวนผู้กระทำทุจริตในการสอบ 
4. ประเมินตัวบุคคลจากการทำงานเป็นกลุ่ม การทำรายงานและเนื้อหารายงาน  
5. ประเมินเนื้องานจากงานที่ได้มอบหมาย ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่ม

ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน 
6. ประเมินการมีส่วนร่วมจากการแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรียน 
7. ให้นักศึกษาประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน 
8. ประเมินความรู้จากผลการสอบเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ 
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ภาคผนวก ง 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

122                  มคอ. 2 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 
หมวดวิชาเฉพาะ       98 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน      17 หน่วยกิต 
11446151 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1      3 (3-0-6) 
  ENGINEERING MATHEMATICS 1 
                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE  
 ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ แนะนำอนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ การ
ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต 
 Function, limit, continuity and their applications, mathematical induction, introduction to derivative, 
differentiation, applications of derivative, definite integrals. 
 
11446152 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2      3 (3-0-6) 
  ENGINEERING MATHEMATICS 2 
                     วิชาบังคับก่อน : 11446151 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
  PREREQUISITE: 11446151 ENGINEERING MATHEMATICS 1 
  เวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรงและระนาบ 3 มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์หลาย
ชั้น เวกเตอร์แคลคูลัส 
 Vectors in 3-dimensions; lines and planes in 3-dimensions; calculus of several variables; polar 
coordinates; multiple integrals; vector calculus. 
 
11176540 การฝึกงานอุตสาหกรรม      0 (0-45-0) 
  INDUSTRIAL TRAINING 
                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
 เป็นการฝึกงานภาคปฏิบัติที่จัดขึ้นตามสาขาวิชา โดยการฝึกงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ บริษัทเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานนี้ในช่วง
ของการศึกษาภาคฤดูร้อน พร้อมเขียนรายงานนำเสนอ 
 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 
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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 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ แนวคิดของการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 
 Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; EDP concepts; 
program design and development methodology; high-level language programming. 
 
11106155    การทดลองทางวิศวกรรม      1 (0-3-2) 
    ENGINEERING PRACTICES 

การปฏิบัติการและการทดลองทางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง  ๆ เช่น วิศวกรรมเกษตร 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
วิศวกรรมอุตสาหการ  

Practice in basic engineering skills such as agricultural engineering, computer 
engineering, mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, electronics 
engineering and industrial engineering. 
 
11176101 อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน      3 (3-0-6) 
  FUNDAMENTALS ELECTRONICS 
                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
 อธิบายเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เช่น กระแส แรงดัน ความต้านทาน ตัวต้านทาน กำลังงาน กฎของเคอร์
ชอฟฟ์ กฎของโอห์ม แนะนำเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ อิมพีแดนซ์  แรงดันและกระแส 
กำลังงาน เรโซแนนซ ์ไดโอดและวงจรขยายพ้ืนฐาน ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์และวงจรออปแอมป์พ้ืนฐาน  ผลตอบสนอง
ทางเวลา ผลตอบสนองทางความถี่       
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 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. 
 
11176103  วงจรตรรกพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) 

FUNDAMENTALS OF DIGITAL CIRCUIT 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

แนะนำระบบดิจ ิท ัล ระบบเลขฐานสอง พีชคณิตแบบบูล ีน และการลดรูป วงจรคอมบิเนชัน 
องค์ประกอบของวงจรซีเควนเชียล ได้แก่ แลทช์ ฟลิปฟลอป รีจิสเตอร์ และเคาน์เตอร์ วงจรซีเควนเชียล 
หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกะขั้นพ้ืนฐาน หน่วยควบคุม ภาษาเฮชดีแอล 

Introduction to Digital Systems; Binary Systems; Boolean algebra and simplification; 
Combinational Circuit; Sequential Components i.e. latches, flip-flops, registers and counters; 
Sequential Circuits; Basic ALU (Arithmetic and Logic Unit) and Control Unit; Hardware 
Description Language (HDL). 
 
11176104 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานและวงจรตรรก          1 (0-3-2) 
  ELECTRONICS AND DIGITAL CIRCUIT LABORATORY 
                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
 ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 11176101 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานและ 11176103 วงจรตรรกพ้ืนฐาน 
 The experiments that correspond to the courses of 11176101 fundamentals of electronics as well 
as 11176106 fundamentals of digital circuit. 
 
กลุ่มวิชาบังคับ           63  หน่วยกิต 
11106390 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ     0 (0-30-0) 
  PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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 เทคนิคในการสมัครงานและการสัมภาษณ์ การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย วิธีการ
เขียนประวัติส่วนตัวและการสัมภาษณ์งาน ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน ระบบบริหารงานคุณภาพ
ในสถานประกอบการ การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 Techniques for application and interview, selected establishments, application letter, 
resume and job interviews, basic knowledge about laborlaw, quality management system, 
social adjustment, personality development, English language, information technology and 
communications, human relations, teamwork and ethics in practice. 
 
11176144 คณิตศาสตร์วิศวกรรมสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
  INFORMATION ENGINEERING MATHEMATICS  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 

อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูเรียร์ ผลการแปลง Z สังวัตนาการของฟังก์ชัน พื้นฐานเรื่องความน่าจะ
เป็น หลักการของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นร่วม ค่า
คาดหมาย ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม แบบจำลองการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและเชิงวิยุต  
ความหมายของกระบวนการสโตแคสติก ประเภทของกระบวนการสโตแคสติก การใช้งานของกระบวนการสโต
แคสติก ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีของเซต จำนวนนับ อุปนัยและการเวียนเกิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด อัลกอริทึมดี
ไวด์แอนด์คองเคอร์ ทฤษฎีของกราฟ กราฟต้นไม้ การคณนาตามแบบจำลอง 

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. 
 
11176106  ไมโครคอนโทรลเลอร์และแอพพลิเคชั่น     3 (2-3-6) 

MICROCONTROLLER AND APPLICATIONS 
วิชาบังคับก่อน: 11176103 วงจรตรรกพ้ืนฐาน 
PREREQUISITE: 11176103 FUNDAMENTALS OF DIGITAL CIRCUIT 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ดิจิทัลอินพุทและเอาท์พุต การสื่อสารแบบอนุกรม การแปลงจาก
แอนะล็อกเป็นดิจิทัล การแปลงจากดิจิทัลเป็นแอนะล็อก ฐานเวลา การจัดการอินเทอรัปต์ ตัวรับสัญญาณและ
ตัวกระตุ้น การแสดงผล การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ และการพัฒนาแอพพลิเคชัน 

Microcontroller Architecture; Digital Input and Output; Serial Communications; Analog-
to-Digital Conversion; Digital-to-Analog Conversion; Timers; Interrupt Handling; Sensors and 
Actuators; Displays; Microcontroller Programming and Application Development; 
 
11176107 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3 (2-3-6) 
  OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING  
                     วิชาบังคับก่อน : 11106104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  PREREQUISITE: 11106104 COMPUTER PROGRAMMING 
 แนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ อาทิเช่น การกำหนดคลาสและชนิดข้อมูล การปกปิดรายละเอียดในการ
พัฒนาวัตถุ ความสามารถในการนำกลับมาใช้ใหม่ การสืบทอดคุณลักษณะของคลาส ความสัมพันธ์ของคลาส 
ความสามารถในการกำหนดให้ฟังก์ชันสามารถกระทำกับวัตถุต่างชนิดได้ การกำหนดทับการกระทำเดิม 
 Study of object-oriented programming concept, class and data type definition, encapsulation, 
reusability, inheritance, class hierarchy, overloading, overliding and polymorphism. 
 
11176108 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสารสนเทศ 1     1 (0-3-2) 
  INFORMATION ENGINEERING LABORATORY 1  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
 การทดลองที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานอาดุโน่ ราสเบอร์รี่พาย อุปกรณ์ไอโอที และแมทแลป
ในทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 The experiments are related to several programmings for implementing Arduino, Raspberry PI, IOT 
devices and MATLAB in engineering. 
11176210 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม     3 (3-0-6) 
  DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 
                     วิชาบังคับก่อน : 11106104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  PREREQUISITE: 11106104 COMPUTER PROGRAMMING 
 นิยาม ความสำคัญ และบทบาทของอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์อัลกอริทึมขั้นพื้นฐาน 
โครงสร้างข้อมูลแบบพื้นฐานและแบบชั้นสูงบางประเภทรวมทั้งอัลกอริทึมที่ใช้ร่วมและวิธีสร้างโครงสร้างข้อมูล ได้แก่ 
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ตัวแปรชุด ซ้อนทับ แถวคอย รายการโยง ต้นไม้ ต้นไม้ทวิภาค ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค รวมทั้งต้นไม้ชั้นสูงบางประเภท
และอัลกอริทึมที่ใช้ร่วม เช่น ต้นไม้เอวีแอล ต้นไม้ฮีปทวิภาค ต้นไม้ทั่วไป ต้นไม้ค้นหาแบบมัลไทเวย์ ต้นไม้แบบทอป
ดาวน์ และต้นไม้แบบบาลานซ์ ต้นไม้ไบนารีกราฟอัลกอริทึมพื้นฐาน ได้แก่ อัลกอริทึมแบบทำซ้ำ และอัลกอริทึมแบบ
เรียกตัวเอง การสืบค้น การจัดลำดับแบบต่าง ๆ  ตารางแฮช แนวทางในการแก้ปัญหาในแบบต่าง ๆ  เช่น อัลกอริทึมแบบ
กรีดดี ้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. 
 
11176211  ระบบสมองกลฝังตัวและเวลาจริง      3 (3-0-6) 

EMBEDDED AND REAL-TIME SYSTEM 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ใช้งานด้านสมองกลฝังตัว หรือภาษาที่ใช้อธิบายการเชื่อมต่อวงจร
สมัยใหม่ ตัวอย่าง เช่น Verilog, VHDL หรือการเขียนโปรแกรมในแบบแผนภาพ (LabView)) เพื่อออกแบบ
วงจรดิจิทัลพื้นฐานหรือเพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์ฝังตัวสมัยใหม่ เช่น Arudino, Raspberry PI หรืออุปกรณ์วงจร
รวมแบบสามารถโปรแกรมซ้ำได้ เช่น FPGA, MyRIO. เรียนรู้การเขียนโปรแกรมในวิธีต่าง ๆ เช่น วิธีลำดับ
ขั้นตอน (State diagram) เป็นต้น ศึกษากรณีตัวอย่างการนำไปใช้งานระบบสมองกลฝังตัว เช่น การเชื่อมต่อ
ระบบตรวจจับแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ท่ีใช้การสื่อสารความเร็วสูงแบบอนุกรม ระบบกล้องถ่ายภาพดิจิทัล เป็นต้น 

Study fundamental of modern hardware description language (Verilog, VHDL, LabView 
programming, etc. ), designed of digital logic or controlling the modern embedded hardware 
such as arudino, Rapberry pi and (FPGA) MyRIO. Study of state machine design and some case 
study of embedded devices such as interfacing of sensors, high speed data transceiver devices 
(USB), digital camera, etc. 
 
11176212 หลักการของระบบการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
  PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
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 แนะนำเกี ่ยวกับการเข้าใช้ความถี ่ การแพร่กระจายคลื ่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความจุและการเข้ารหัส
ช่องสัญญาณ และระบบการสื่อสารในอุดมคติ ระบบและสัญญาณ คุณสมบัติของสัญญาณและสัญญาณรบกวน การ
แปลงฟูริเยร์และความถี่ ระบบเชิงเส้น การแทนระบบบนโดเมนเวลาและความถี่ สัญญาณดิจิทัลและสัญญาณพัลส์
เบสแบนด์ การมอดูเลตแอมพลิจูดพัลส์ การมอดูเลตรหัสพัลส์ สัญญาณดิจิทัล ระบบการมอดูเลตแบบแอนะลอกและ
แบบดิจิทัล ระบบและตัวกลางในการส่งข้อมูล การมัลติเพลกซ์ แนะนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย 
 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. 
 
11176213  ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ 2      1 (0-3-2) 

INFORMATION ENGINEERING LABORATORY 2 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

การทดลองที่เกี่ยวข้องกับหลักการของระบบการสื่อสาร การสื่อสารข้อมูล ทฤษฎีข่าวสารและการ
เข้ารหัส การสื่อสารไร้สาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสมองกลฝังตัว 

The experiments related to principle of communications, data communications, 
information coding, wireless communication, computer network, and embedded system. 
 
11176214  การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์และแนวคิดการออกแบบนวัตกรรม  3 (3-0-6) 

HUMAN INTERFACE AND INNOVATIVE DESIGN CONCEPT 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

แนะนำเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์อัน
ประกอบด้วย การสำรวจความต้องการ การวิเคราะห์ การออกแบบ การทำแบบจำลอง การประเมินและการ
นำไปใช้งาน โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ และการทำความเข้าใจ รวมถึงปฏิกริยาของมนุษย์ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ของผู้ใช้เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
การออกแบบที่เหมาะสม การออกแบบนวัตกรรมทางด้านโรงแรม ธนาคาร และการประกัน 
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Introducing Human Computer Interaction (HCI), Interaction Design composed of 
requirements gathering, analysis, design, prototyping, evaluation and deployment that concern 
to human factors: perception, cognition and action,  Modern Human Computer Interfacing 
technologies and User experiences should be determined to give a proper design, Innovative 
design for hotel, banking, and insurance. 
 
11176215 ระบบฐานข้อมูล       3 (2-2-5) 
  DATABASE SYSTEMS   
                     วิชาบังคับก่อน : 11176210 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
  PREREQUISITE: 11176210 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

แนวคิดของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล
ระดับแนวความคิด แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะและแบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพและเครื่องมือการสร้างแบบจำลอง 
การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูลด้วย วิธีนอร์มัลไลเซชัน แนวทางการออกแบบเชิง
โครงสร้างและเชิงวัตถุ แบบจำลองสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเชิงวัตถุ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ พจนานุกรม
ข้อมูล 

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. 
 
11176216 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ      3 (3-0-6) 

OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 

การออกแบบเชิงวัตถุ การห่อหุ้ม การซ่อนข้อมูล การแบ่งระหว่างพฤติกรรมและการติดตั้งคลาส 
คลาสย่อย การสืบทอด การมีหลายรูปแบบ ลำดับชั้นของคลาส วัตถุ วิธีการ แนวคิดการออกแบบขั้นพื้นฐาน 
รูปแบบของการออกแบบต่าง ๆ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบของโครงสร้าง การออกแบบระดับคอม
โพเน็นท์ การออกแบบสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ แผนภาพยูเอ็มแอล 
 Object-oriented design; encapsulation; information hiding; separation of behavior and 
implementation; classes and subclasses; inheritance; polymorphism; class hierarchies; objects; 
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method; fundamental design concepts; design patterns; software architecture; structured 
design; component-level design; design for reuse; UML. 
 
11176217  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์    3 (3-0-6) 

DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKS 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

ภาพรวมของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน แบบจำลอง OSI โพรโทคอลและมาตรฐาน
ของอีเทอร์เน็ต ชุดโพรโทคอล TCP/IP ชนิดของสื่อสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย การควบคุมการใช้สื่อร่วม
แบบสุ่ม แบบวนรอบ แบบส่งผ่านโทเคน และแบบจองช่องสัญญาณ การควบคุมความผิดพลาดการสื่อสาร
ข้อมูลการควบคุมการไหลของข้อมูลแบบหยุดคอย การส่งใหม่แบบย้อนกลับ และการเลือกส่งใหม่ สแปนนิ่งทรี 
VLAN อัลกอริทึมและโพรโทคอลหาเส้นทางแบบเวกเตอร์ระยะทาง  แบบเส้นทางที ่สั ้นที ่สุด แบบหลาย
ปลายทาง และแบบแอดฮ็อก การกำหนดที่อยู่ชื่อและการแม็ปปิ้ง 

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-
backend, selective repeat; spanning tree; VLAN; routing algorithms and protocols: distance 
vector, shortest path first, multicast routing, ad-hoc routing; addressing, naming and mapping. 
 
11176218 ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส     3 (3-0-6) 
  INFORMATION THEORY AND CODING   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 

ทฤษฎีข่าวสาร แหล่งกำเนิดข่าวสารแบบต่าง ๆ การวัดปริมาณข่าวสาร อัตราข่าวสาร การเข้ารหัสข่าวสาร
สำหรับช่องสัญญาณปราศจากสัญญาณรบกวน การลดขนาดข้อมูลแบบขนาดความยาวรหัสไม่เท่ากัน การลดขนาดข้อมูล
แบบเลขคณิต การลดขนาดข้อมูลแบบพจนานุกรม การเข้ารหัสแบบแปลง Burrow Wheeler การเข้ารหัสสำหรับ
ช่องสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวน ขอบเขตของเฮมมิ่ง การเข้ารหัสเพ่ือตรวจสอบการผิดแบบต่าง  ๆการเข้ารหัสเพ่ือแก้ไข
การผิดแบบบล็อก 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; 
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Hamming bound; error detection teachniques; error correlation code; linear block code and cyclic code; 
convolution code; turbo code. 
 
11176219 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศขนาดเล็ก     1 (0-3-2) 

INFORMATION ENGINEERING MINI-PROJECT 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

การทำโครงงานขนาดเล็กที่ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมสารสนเทศในระดับปี  1 โดยนักศึกษาจะ
เลือกหัวข้อโครงงานจากหัวข้อที่กำหนด ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ ออกแบบ และลงมือทำชิ้นงานให้สำเร็จ 

Student is required to complete a selected topic of the provided information 
engineering projects. The project scale is proper to the first year student to study the problem, 
analysis, design and implement it. 
 
11176310  สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่      3 (3-0-6) 

BIG DATA ARCHITECTURE 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

หลักการของการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ คลัสเตอร์ของฮาดูป YARN ระบบไฟล์แบบกระจายของ
ฮาดูป แมปรีดิวส์ การประมวลผลแบบแบตช์ การประมวลผลในหน่วยความจำ การประมวลผลแบบเวลาจริง 
แหล่งข้อมูลและการนำข้อมูลเข้า ตัวอย่างการประยุกต์ใชs 

Big data concept; Hadoop cluster; YARN; Hadoop distributed file system (HDFS); 
map/reduce; batch processing; in-memory processing; real-time processing; data sources and 
data ingestion; application examples. 
 
11176311 เหมืองข้อมูล       3 (3-0-6) 
  DATA MINING   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 

แนวคิดและเทคนิคต่าง ๆ ในการทำเหมืองข้อมูล ประสิทธิภาพและข้อดีข้อเสียของอัลกอริทึมต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การทำเหมืองข้อมูล กระบวนการเตรียมข้อมูล การหารูปแบบที่เกิดขึ้นบ่อย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การหากฎ
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ความสัมพันธ์ การจำแนกประเภท การทำนาย การวิเคราะห์กลุ่ม โครงข่ายประสาทเทียม การทำเหมืองข้อมูลกับข้อมูล
พิเศษ ข้อมูลสื่อผสม ข้อมูลเครือข่ายสังคม ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การประยุกต์ใช้และทิศทางของการทำเหมืองข้อมูล  
 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.  
 
11176312 การออกแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและการปฏิบัติ   3 (2-3-6) 
  INTERNETWORKING DESIGN AND PRACTICE  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
 การกำหนดความต้องการ เป้าหมาย และข้อจำกัดขององค์กรในการใช้ประโยชน์ระบบเครือข่าย คุณลักษณะ
ของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีอยู่และทราฟฟิก การออกแบบโทโพโลยีของระบบเครือข่ายข้อพิจารณาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เครือข่ายระยะไกลสำหรับการออกแบบการเชื่อมต่อหน่วยงานหรือสาขารวมทั้งการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต 
แนวคิดในการกำหนดที่อยู่และโปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง เช่น  DHCP และ NAT โปรโตคอลสำหรับการหาเส้นทางสำหรับ
เครือข่ายบนพื้นฐานไอพี เช่น BGP OSPF IGRP และ RIPv2 เป็นต้น การเชื่อมต่อโครงข่ายขั้นสูง VLANs MPLS VPNs 
Diffserv และ Intserv การพัฒนากลยุทธ์สำหรับความปลอดภัยระบบเครือข่าย การเลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครือข่าย 
การกำหนดค่าการทำงาน การทดสอบ การปรับแต่งระบบ และการจัดทำเอกสาร 
 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. 
 
11176313 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย      3 (3-0-6) 
  WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
 แนะนำเกี่ยวกับสเปคตรัมความถี่ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า การแพร่กระจายคลื่น ช่องสัญญาณไร้สายและระบบการ
ส่งสัญญาณไร้สาย ระบบการสื่อสารแบบแอนะลอกและแบบดิจิทัล การเข้าถึงหลายทาง การเข้ารหัสช่องสัญญาณ 
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เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 2 ถึงยุคที่ 5 รายละเอียดและมาตรฐานของเครือข่ายไวไฟ ไวแมกซ์ และวีโอไอพี เทคนิค
การแผ่ออกทางความถี่ โอเอฟดีเอ็ม แนะนำวิศวกรรมไมโครเวฟและวิศวกรรมสายอากาศ 

Introduction to frequency spectrum, electromagnetic; wave propagation; wireless channels and 
wireless transmission system; analog and digital communication systems; multiple accesses; channel 
codings; mobile telephone network from second to five generations; details and standards of WiFi, WiMAX,  
and VoIP networks; spread spectrum techniques, orthogonal frequency division multiplex (OFDM); 
introduction to microwave engineering and antenna engineering.  
 
11176314 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ 3     1 (0-3-2) 

INFORMATION ENGINEERING LABORATORY 3 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

การทดลองที่เก่ียวข้องกับระบบฐานข้อมูลและการใช้คำสั่งเอสคิวแอล สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ 
เหมืองข้อมูล การออกแบบและจัดการศูนย์ข้อมูล สถาปัตยกรรมคลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ 

The experiments are related to database system and SQL command implementation, 
big data, data mining, data center design and management, cloud architecture, artificial 
intelligence. 
 
11176315  สัมมนากับมืออาชีพ       1 (0-3-2) 

SEMINAR WITH THE PROFESSIONAL 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

การจัดสัมมนาเพื่อฟังบรรยายจากมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ ที่มีทักษะและประสบการณ์ในด้าน
ต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บรรยาย นักศึกษา และคณาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึง
ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมืออาชีพ ปัจจัยที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 
และการมีธุรกิจเป็นของตนเอง 

Purposes of seminars are to encourage students in professional’s working skills, factors 
of success and entrepreneurship ideas through lecturing and discussing with the success 
professionals 
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11176316 เว็บเทคโนโลยี       3 (2-3-6) 
WEB TECHNOLOGY 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

แนะนำเกี่ยวกับเว็บเทคโนโลยี หัวเรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลเอ็กซ์เอ็มแอล การประมวลผลอาร์ดี
เอฟ เทคโนโลยีมิดเดิลแวร์ต่าง ๆ (CORBA, IIOP), RMI, RPC แทกซ์โซโนมีและออนโทโลยีสำหรับเว็บ
แอพพลิเคชั ่น แบบจำลองออนโทโลยี ภาษาสำหรับการนำเสนอออนโทโลยีบนเว็บ กฎและการอ้างถึง 
สถาปัตยกรรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ แบบมัลติเทรด โมบายแอพพลิเคชั่น แนะนำเกี่ยวกับการคำนวณแบบคลาวด์ 

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. 
11176317  การออกแบบและการจัดการศูนย์ข้อมูล     3 (3-0-6) 

DATA CENTER DESIGN AND MANAGEMENT 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

องค์ประกอบสำคัญในการออกแบบและจัดการศูนย์ข้อมูล แนวทางการปฏิบัติที่ดีเลิศในการออกแบบ 
สร้าง และการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ อาทิเช่น ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบกระจาย 
ระบบปรับอากาศ สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ระบบเครือข่ายความเร็วสูง ระบบทนทาน
ต่อความผิดพลาดและระบบสำรอง การจัดวางและการเดินสาย การฝึกออกแบบศูนย์ข้อมูลเพ่ือความเข้าใจที่ดี
ยิ่งขึ้นที่ครอบคลุมความต้องการทางธุรกิจ ตามขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงระยะการนำไปใช้ การออกแบบ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับโรงแรม ธนาคาร และการประกัน 

Key elements associated with designing and management of a Data Centre. The best 
practice of design, construction and operation of computer rooms and Data Centre facilities 
include electrical distribution systems, air-conditioning, high performance computer 
architecture, high-speed network, fault-torrance and redundant system, racking and cabling. It 
concludes with a comprehensive case study exercise cover the business requirement, design 
steps through the implementation phases, data center design for hotel, banking, and 
insurance. 
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11176318  สถาปัตยกรรมคลาวด์       3 (3-0-6) 
CLOUD ARCHITECTURE 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

แนวคิดพื้นฐานและคุณลักษณะของการประมวลผลคลาวด์ เทคโนโลยีการให้บริการแพลตฟอร์มและ
โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อรองรับระบบคลาวด์ การบริหารจัดการคลาวด์ การรักษา
ความปลอดภัยบนคลาวด์ การใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เก่ียวกับการประมวลผลคลาวด์ 

Basic concepts of cloud computing and characteristics; Cloud Service Platform and 
Infrastructure Technologies; Cloud-native application development; Cloud Management; 
Cloud Security; Tools and software concerning cloud computing. 
 
11176319  ปัญญาประดิษฐ์        3 (3-0-6) 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

หลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ เอเจนต์อัจฉริยะ กระบวนการแก้ปัญหาผ่านการค้นหา การแสดง
ความรู้และการใช้เหตุผล การวางแผน ความรู้ที่ไม่แน่นอน การตัดสินใจ การเรียนรู้ของสมองกล การแสวงหา
ความรู้ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ และการอภิปรายในหัวข้ออ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 

Foundation of artificial intelligence (AI), intelligent agents, problem-solving through 
search, knowledge representation and reasoning, uncertain knowledge, decision making, 
machine learning and knowledge acquisition, samples of AI applications and discussion on the 
interesting topics. 
 
11176320  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสารสนเทศ     1 (0-3-2) 

INFORMATION ENGINEERING PROJECT PREPARATION 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมสารสนเทศเพ่ือกำหนดหัวข้อและเนื้องานของวิชาโครงงานในชั้นปีที่ 
4 ประกอบไปด้วยการกำหนดปัญหา การค้นหาความรู้ขั้นพื้นฐาน การประเมินและการเลือกโครงงาน การ
จัดทำข้อเสนอโครงงาน การเขียนรายงานเชิงเทคนิค และการนำเสนอปากเปล่า 
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Information engineering project preparation for the 4th year senior project includes 
defining a problem, basic research knowledge, project assessment and selection, preparing a 
comprehensive literature review of a chosen topic, technical report writing and presentation. 
 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา         12  หน่วยกิต 
11176145 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 
  COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ การกำหนดรูปแบบการเข้ารหัสข้อมูล ทบทวนวงจรตรรก องค์ประกอบ
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ บัส อุปกรณ์อินพุท เอาท์พุท และอินเทอร์รัพท์ ตัวอย่าง
ของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมชุดคำสั่งเครื่อง ไพพ์ไลน์นิ่ง ลำดับชั้นของหน่ วยความจำ และ
การจัดการหน่วยความจำ ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อ ภาพรวมของซอฟท์แวร์ระบบ การตรวจวัด
และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
 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. 
 
11176252 เครือข่ายโทรคมนาคม      3 (3-0-6) 
  TELECOMMUNICATION NETWORK   
  วิชาบังคับก่อน : 11176212 หลักการของระบบการสื่อสาร     
  PREREQUISITE: 11176212 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS  

แนะนำสถาปัตยกรรมเครือข่ายโทรคมนาคม การสวิตช์แบบวงจร การสวิตช์แบบแพคเกจ การสวิตช์แบบ
ข้อความ แนะนำรูปแบบเครือข่ายโทรคมนาคม เทคนิคการส่งสัญญาณรวมถึงการส่งสัญญาณแบบซีเอเอสและแบบซีซี
เอส การส่งสัญญาณเครือข่ายรวมถึงเอ็มเอฟ เอสเอส 7 เอทีเอ็ม ทีซีพี/ไอพี เฟรมรีเลย์และไอเอสดีเอ็น เครือข่ายแบบมี
สาย รวมถึงระบบพีเอสทีเอ็น 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 
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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.  
 
11176360 เว็บเซอร์วิส          3 (3-0-6) 
  WEB SERVICES  
                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
 ภาพรวมของ XML, DTDs และ XML schema ระบบสารสนเทศแบบกระจายและมิดเดิลแวร์ การ
รวมแอพพลิเคชันขององค์กรและเทคโนโลยีเว็บ แนวคิดและเทคนิคที่สำคัญสำหรับการใช้งานเว็บติดต่อใช้
บริการบนเว็บ แบบจำลองการอ้างอิงสำหรับเว็บเซอร์วิส (UDDI, SOAP, WSDL) องค์ประกอบของเว็บเซอร์วิส 
การประสานงานและการทำธุรกรรม ซีแมนติคเว็บเซอร์วิส การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่ วนตัวใน
เว็บเซอร์วิส 

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 การบีบอัดข้อมูล
มัลติมีเดีย มาตรฐานการบีบอัด การเข้ารหัสสัญญาณวิดีโอและออดิโอ การเข้ารหัสเสียง สื่อในการเก็บมัลติมีเดียว 
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. 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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11176363 การสื่อสารระยะใกล้         3 (3-0-6) 
SHORT RANGE COMMUNICATION  

   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

เทคนิคสำหรับการสื่อสารระยะใกล้ ระบบไมโม โอเอ็ฟดีเอ็ม เทคโนโลยีอัลตราวายแบนด์ การสื่อสารทางแสง 
เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย ทบทวนเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย และเครือข่ายส่วนบุคคลไร้สาย แนะนำเกี่ยวกับเครือข่ายระยะ
ร่างกาย สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของแต่ละเครือข่าย การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารระยะใกล้ที่ทันสมัย 

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. 
 
11176365 เครือข่ายยุคหน้า       3 (3-0-6) 
  NEXT GENERATION NETWORK   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 

ทบทวนหลักการการสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยี 3G เครือข่ายข้อมูลไร้สายและมาตรฐาน เครือข่ายไร้สายแบบ
ออลไอพี สถาปัตยกรรมของระบบไร้สายที ่สูงกว่า 3G เทคโนโลยีในการเข้าถึงหลายทางสำหรับ 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.  
 
11176367 การวัดประสิทธิภาพเครือข่าย     3 (3-0-6) 
  NETWORK PERFORMANCE    
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 

แอพพลิเคชั่น: บริการที่จำเป็นโดยโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานของระบบเสียงบนไอพี 
ความต้องการประสิทธิภาพการทำงานสตรีมมิ่งวิดีโอ ความต้องการประสิทธิภาพเรียลไทม์วิดีโอ ความจุ ผลที่ได้และการ
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บริการ ลักษณะการจราจรแหล่งที่มา การมัลติเพลกซ์ซิ่งเชิงสถิติ การควบคุมการจราจร การใช้แบนด์วิธ คุณภาพของ
บริการ (QoS) คำจำกัดความของ QoS บริการที่ดีที่สุดความพยายามที่รับประกัน QoS สถิติ QoS การส่งผ่าน QoS โดย
การควบคุมเข้า แบบจำลองการจราจร กระบวนการสโตแคสติก กระบวนการมาร์คอฟแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง กระบวนการ
ด้วยตนเองที่คล้ายกันขึ้นอยู่กับขอบเขตระยะสั้นและระยะยาว ทฤษฎีการเข้าคิว ระบบแถวคอย คุณสมบัติการจัดคิว
นำไปใช้กับเครือข่าย IP โมเดลแถวคอยขั้นตอนวิธีการตั้งเวลาที่ คิวแบบ M/M/1 M/G/1 G/M/1 คิวแบบซับซ้อน แบนด์
วิดธ์ที่มีประสิทธิภาพ เสียง/ข้อมูลการออมบูรณาการ 

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. 
 
11176406 การสื่อสารแบบแถบกว้าง      3 (3-0-6) 
  BROADBAND COMMUNICATIONS 
  วิชาบังคับก่อน : 11176212 หลักการของระบบการสื่อสาร     
  PREREQUISITE: 11176212 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS  

อธิบายถึงพื้นฐานการสื่อสาร วิวัฒนาการของการสื่อสารแบบแถบกว้างและพื้นฐาน การบริการแบบแถบกว้าง 
เทคโนโลยีการเข้าถึง การเชื่อมต่อและการบริหารเครือข่ายแบบแถบกว้าง สถาปัตยกรรมเครือข่าย การสลับสายและการ
เชื่อมต่อบนพื้นฐานเอทีเอ็ม ระบบการส่ง การออกแบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และการประยุกต์ใช้งาน การสื่อสาร
แบบแถบกว้างในอนาคต 

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. 
 
11176407 ระบบสื่อสารทางแสงและการเข้าถึงเครือข่าย   3 (3-0-6) 
  OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM AND ACCESS NETWORKS 
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  วิชาบังคับก่อน : 11176212 หลักการของระบบการสื่อสาร     
  PREREQUISITE: 11176212 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS  

พื้นฐานการสื่อสารเชิงแสง ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง ระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้านและการเข้าถึงเทคโนโลยี 
ระบบสื่อสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM การออกแบบระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน ระบบสื่อสารเชิงแสงสำหรับบรอด
แบบด์ในอนาคต 

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 การคำนวณแบบเคลื่อนที่      3 (3-0-6) 
  MOBILE COMPUTING 
  วิชาบังคับก่อน : 11176212 หลักการของระบบการสื่อสาร     
  PREREQUISITE: 11176212 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS SYSTEMS  

แนะนำเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การคำนวณในระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ ตัวแทนเคลื่อนที่ และการคำนวณใน
ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่แบบตะหนักรู้บริบท แนะนำเกี่ยวกับการสื่อสารไร้สาย สเปคตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า การเข้าถึง
หลายทาง และการสื่อสารแบบรังผึ้ง เครือข่ายไร้สายรวมถึงมาตรฐานเครือข่ายไร้สาย ขบวนการในการย้ายข้อมูล การ
เคลื่อนที่ทางกายภาพ โมบายไอพี เซลลูลาร์ไอพี ทีซีพีสำหรับการเคลื่อนที่ และฐานข้อมูลเคลื่อนที่ เครือข่ายแบบแอด
ฮอคเคลื่อนที่ และเทคโนโลยีสำหรับเครือข่ายแบบแอดฮอค อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ อินเตอร์เนตสำหรับการสื่อสาร
เคลื่อนที่และเวปสำหรับการสื่อสารไร้สาย แบบจำลองการเขียนโปรแกรมเวปสำหรับอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่ 
ตัวแทนเคลื่อนที่ คุณสมบัติของตัวแทนเคลื่อนที่ ความต้องการสำหรับระบบตัวแทนเคลื่อนที่ แพลตฟอร์มของตัวแทน
เคลื่อนที่ ความมั่นคงสำหรับการคำนวณในระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ โปรเจคสำหรับการออกแบบและการเขียนโปรแกรม
สำหรับการคำนวณในระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ 

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. 
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11176410 นิติศาสตร์ดิจิทัล        3 (3-0-6) 
  DIGITAL FORENSIC 
                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 

หลักการพื้นฐานของวิธีการเกี่ยวกับนิติศาสตร์ดิจิทัล และเทคนิคการตรวจสอบแบบสมัยใหม่ การระบุตัวตน 
และการเก็บรักษาข้อมูลดิจิตอลที่เป็นหลักฐานที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุ หลักการทางกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
กฏหมายอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ และแหล่งข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์และมี
ผลทางกฎหมาย 

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. 
 
11176412 คลังข้อมูล       3 (3-0-6) 
  DATA WAREHOUSE 
                     วิชาบังคับก่อน : 11176311 คลังข้อมูล 
  PREREQUISITE: 11176311 Data Mining 

ภาพรวมของการทำคลังข้อมูล ตลอดจนการประมวลผลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ที่สนับสนุนให้เกิด
ธุรกิจอัจฉริยะ การทำคลังข้อมูล การรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์และออกแบบแบบจำลองข้อมูลแบบหลายมิติ 
การผนวกฐานข้อมูล การกำจัดข้อมูลที่ไม่เกิดประโยชน์ การคัดเลือกตัวอย่างข้อมูล กรณีศึกษาและแนวโน้มการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลังข้อมูล 

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. 
 
11176414 ระบบการค้นคืนสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
  INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS 
                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 

ภาพรวมของระบบการค้นคืนสารสนเทศ การแสดงเอกสาร ลักษณะทางสถิติของข้อความ การประมวลผล
แบบสอบถามพื้นฐาน โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มสำหรับ IR การจัดทำดัชนีโดยอัตโนมัติและรูปแบบการจัดทำ
ดัชนี รูปแบบการดึงมาตรการที่คล้ายคลึงกันและการจัดอันดับ แบบจำลองชนิดบูลีน, แบบจำลองแบบปริภูมิเวกเตอร์ 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

142                  มคอ. 2 
 

แบบจำลองความน่าจะเป็น เทคนิคการค้นหาและการกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรไฟล์ผู้ใช้ การกรองข้อมูลแบบการทำงาน
ร่วมกัน เอกสารและการจัดกลุ่มคำประเภทเอกสาร ระบบค้นคืนสารสนเทศและเว็บ รายละเอียดแหล่งข้อมูลที่แตกต่าง
กัน ตัวแทนเว็บอัจฉริยะ การทำเหมืองเว็บและการประยุกต์ใช้งาน 

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, collaborative 
filtering; document and term clustering, document categorization, IR systems and the www, heterogeneous 
information sources, intelligent web agents, web mining and its applications.  
 
11176418 ระบบสารสนเทศบนเว็บ      3 (3-0-6) 
  WEB INFORMATION SYSTEMS 
                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 

ความก้าวหน้าของเว็บเทคโนโลยียุคใหม่ในเรื่อง แนวคิดองค์ประกอบ โครงสร้างของสื่อที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบนเว็บ ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการบริการบนเว็บ วิธีการของเครื่องมือ และการประยุกต์ใช้งานของ
ระบบสารสนเทศบนเว็บ รวมถึงเทคโนโลยี XML ในการเปลี่ยนแปลง XML เพ่ือรองรับวัตถุฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทำ
เหมืองแร่ข้อมูลและเว็บสอบถาม การทำระบบเว็บสังคมบนมือถือ การออกแบบเว็บไซด์บนอุปกรณ์มือถือ 

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. 
 
11176420 การบริหารจัดการเครือข่าย       3 (3-0-6) 
  NETWORK MANAGEMENT 
                     วิชาบังคับก่อน : 11176312 การออกแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและการปฏิบัติ 
  PREREQUISITE: 11176312 INTERNETWORKING DESIGN AND PRACTICE 

ภาพรวมของโปรโตคอลและมาตรฐานของการสื่อสารข้อมูล เป้าหมายและหน้าที่ของระบบ บริหารจัดการ
เครือข่าย (NMS) สถาปัตยกรรมและข้อกำหนดของ SNMPv1, SNMPv2 และ SNMPv3 ในด้านโครงสร้างฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการเครือข่าย (MIB) โมเดลการสื่อสาร การกำหนดรหัสข้อมูล รูปแบบข้อความ และคำสั่ง โปรแกรม
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เครื ่องมือตรวจวัดและเรียกดูค่าระบบ อาทิเช่น RMON, sysstat และ Ethereal การบริหารจัดการความล้มเหลว 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบเครือข่าย การบริหารจัดการในระดับบริการ ตัวอย่างของเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการเครือข่ายขั้นสูง 

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 จริยธรรมและกฏหมายสำหรับวิศวกรสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
  ETHICS AND LAWS FOR INFORMATION ENGINEER  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 

ความคุ้มครองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าถึงและการควบคุมข่าวสารข้อมูลโดย
คำนึงถึงความเป็นส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัย กฎหมายทางอินเตอร์เน็ต มาตรฐานทางจริยธรรมและการ
เซ็นเซอร์ สัญญาและข้อตกลงออนไลน์ การค้าบนอินเทอร์เน็ต และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนคอมพิวเตอร์และการ
สืบค้นเบาะแส 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  
 
11176423  ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข่าวสารข้อมูล   3 (3-0-6) 

INFORMATION AND NETWORK SECURITY 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

ภาพรวมทฤษฎี หลักการ และความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข่าวสารข้อมูล การบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมการเข้าถึง ทบทวนการเข้าและถอดรหัสลับทั้งแบบกุญแจเดี่ยวและกุญแจสาธารณะแบบต่าง 
ๆ ฟังกชันแฮช ลายมือชื่อดิจทัล การบริหารกุญแจ การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ สถาปัตย กรรมเพ่ือ
การรักษาความปลอดภัย แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง ความปลอดภัยของแอพพลิเคชัน การป้องกันใน
ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มให้บริการ ภัยคุกคามและมัลแวร์ ความปลอดภัยเครือข่ายพ้ืนฐาน กรณีศึกษา
เงินสดอิเลคทอนิกค์ 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

144                  มคอ. 2 
 

Overview of theories, principles, and knowledge in information security; Risk 
management, access control; reviews of symmetric key cryptography and public key crypto-
graphy hash function digital signature and key management; physical security; security archi-
tectture; business continuity plan; application security; operating system and service platform 
protections; Threats and Malwares; Basis of network security; case study in cryptocurrency. 
 
11176424  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล      3 (3-0-6) 

DIGITAL SIGNAL PROCESSING 
วิชาบังคับก่อน: 11176105 คณิตศาสตร์วิศวกรรมสารสนเทศ 
PREREQUISITE: 11176105 INFORMATION ENGINEERING MATHEMATICS 

การแปลงสัญญาณที่ต่อเนื่องไปสู่ระบบเวลาไม่ต่อเนื่องและผลตอบสนองของระบบเวลาไม่ต่อเนื่อง  
การวิเคราะห์สัญญาณในแกนเวลา การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องและการวิเคราะห์สัญญาณในแกนความถี่ 
การประมวลผลในแกนความถี่แบบเร็ว เรียนรู้การออกแบบวงจรกรองดิจิทัลโดยวิธีต่าง ๆ และการประยุกต์
เพ่ือการนำไปใช้งาน ศึกษาตัวอย่างการนำไปใช้งานจริง 

Signal conversion theory (A/D), discrete-time system and its impulse response, time 
domain analysis and frequency domain analysis. study of fast-Fourier transform (FFT) and its 
applications. study of digital filter designs which based on finite impulse response (FIR) and 
infinite impulse response (IIR) and characteristics. sample applications and reviews of the 
existed digital filter applications. 
 
11176425 การประมวลผลภาพดิจิทัล      3 (3-0-6) 

DIGITAL IMAGE PROCESSING 
วิชาบังคับก่อน: 11176105 คณิตศาสตร์วิศวกรรมสารสนเทศ 
PREREQUISITE: 11176105 INFORMATION ENGINEERING MATHEMATICS 

แนะนำระบบภาพดิจิทัล การประมวลผลภาพดิจิทัลทั ้งในแกนเวลาและแกนความถี่ เรียนรู ้ถึง
อัลกอริทึมต่าง ๆ ในการประมวลผลภาพ เช่น การปรับปรุงภาพให้ดีขึ้น การหาขอบภาพ ฮีสโตแกรมอีควอ
ไลเซชั่น การลดผลของสัญญาณรบกวน เป็นต้น เทคนิคการลดขนาดข้อมูลภาพ การทดสอบการทำงานของ
อัลกอริทึมที่เรียนมาบนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปหรือเขียนโปรแกรมขึ้นเอง  เพื่อความเข้าใจและ
กระตุ้นให้เกิดแนวคิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

Introduction to digital image system, digital image processing in both time domain and 
frequency domain. study of algorithms for digital image processing such as edge detection, 
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histogram equalization, noise reduction, etc. image compression techniques. Experiments on 
image processing through software tools and self-paced programming to verify the concepts 
and this could motivate to the further usages. 
 
11176426 การออกแบบนวัตกรรม       3 (3-0-6) 

INNOVATION DESIGN 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

รายวิชาอธิบายถึงแนวความคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์สารเทศทั้งทางด้านฮารด์แวร์  ซอฟต์แวร์และ
กระบวนการ โดยในเนื้อหารวมถึง แนวความคิดในการออกแบบ หลักการและวิธ ีความคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการออกแบบ องค์ประกอบแห่งศิลป์ในการออกแบบ การออกแบบโลโก การออกแบบที่มีผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลาง ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ วิศวกรรมย้อนรอย แบบจำลองธุรกิจและรูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจ 

This course provides a concept of design new product includes hardware, software 
and process. Topics cover the design ideas, principles of creative thinking and methods, design 
process, art of composition, logo design, user-oriented design, intellectual property, patent, 
copyrights, reversed engineering, business model 
 
11176427 หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศ     3 (3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN INFORMATION ENGINEERING 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

การศึกษาครอบคลุมเนื ้อหาด้านวิศวกรรมสารสนเทศที่ทันสมัยและน่าสนใจ  หัวข้อต่าง ๆ อาจ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา 

A study of selected topics about modern interested information engineering. Other 
topics are subject to change each semester. 
 
11176428  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3 (3-0-6) 

SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับองค์ประกอบของระบบ วัฏจักรของระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ การศึกษาความเหมาะสมของระบบ DFD ERD การออกแบบและการ
แสดงผลการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนเอกสารและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ 

Study and practice about system component; system cycle; the methods for system 
analysis; the tools for system analysis; study about the suitability of system; DFD; ERD; design 
and demonstration for system analysis; database design, making documentation and 
presenting the results of analysis.  
 
11176429  พ้ืนฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    3 (3-0-6) 

E-BUSINESS AND E-COMMERCE TECHNOLOGY FUNDAMENTALS  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
การออกแบบและสร้างธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และคุณลักษณะที่สำคัญ การพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย องค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างเพื่อการออกแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การพัฒนา การติดตั้งและการบริหารระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Study and practice the fundamentals of E-business and E-commerce technologies; 
design and produce E-business solutions as well as their characteristics; develop E-business 
solutions with modern technologies; building blocks for designing E-business solutions; Laws 
of E-business and E-commerce; design, development, installation and administration about E-
commerce. 
 
11176430  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารธุรกิจเบื้องต้น   3 (3-0-6) 

INFORMATION TECHNOLOGY FOR PRELIMINARY BUSINESS  
ADMINISTRATION 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบริหารธุรกิจทั่วไปและธุรกิจขนาดย่อม การจัดองค์กร ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรในธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารธุรกิจด้านต่าง ๆ ด้านการจัดการและ



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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วางแผน ยกตัวอย่างเช่น SCM, CRM, ERP, การเงิน, การบัญชี, การผลิต, การจัดซื้อ, การขาย, การตลาดและ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

Study and practice the principles of general business administration and small 
business; organization management; the relationship among organizations in business; the 
applications of information technology in any tasks of business administration, management, 
and planning, for example, supply chain management (SCM), customer relationship 
management (CRM), enterprise resource planning (ERP), financial, accounting, manufacturing, 
purchasing, sale, marketing, and E-business. 
 
11176431  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ    3 (3-0-6) 

APPLICATIONS ON MOBILE DEVELOPMENT 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ การติดตั้งและใช้งานเครื่องมือที่
ใช้ในการพัฒนา ลำดับขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม องค์ประกอบและคุณสมบัติของส่วนติดต่อกับผู้ใช้บน
หน้าจอ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การรับส่งข้อมูลและแสดงผลข้อมูล ภาพ เสียงและวิดีโอ การแจ้งเตือน
บนหน้าจอในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการแฟ้มข้อมูลและหน่วยความจำ 

Study and practice the development principles of mobile applications; install and 
implement the development tool; the procedure for program development; component and 
property of user interface on screen; the design for user interface; data transfer and the 
demonstration for data, image, speech, and video; alarming on screen with several patterns; 
file and memory management. 
 
11176432 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย   3 (3-0-6) 

WEB DEVELOPMENT WITH MODERN LANGUAGE AND  
WEB TECHNOLOGY 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของภาษาและเทคโนโลยีเว็บยุคใหม่ที่ทันสมัย การออกแบบและ
พัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บที่ทันสมัย เลือกใช้เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ สร้าง
และทดสอบ ประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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Study and practice the principles of modern language and web technology; web design 
and development with modern language and web technology; select and use the tools and 
programs for web development; construct and test; the applications for organization and 
business. 
 
กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก  6 หน่วยกิต 
11176441 โครงงาน 1       3 (0-9-0) 
  PROJECT 1 
                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
 เป็นการทำโครงงานภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมสารสนเทศ ด้วยตัวคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม ภายใต้การให้คำแนะนำ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต้องส่งรายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานต่อคณะกรรมการสอบ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา 
 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. 
 
11176442 โครงงาน 2       3 (0-9-0) 
  PROJECT 2 
                     วิชาบังคับก่อน : 11176441 โครงงาน 1 
  PREREQUISITE: 11176441 PROJECT 1 
 เป็นโครงงานที่ทำต่อเนื่องจาก 11176441 โครงงาน 1 ให้เสร็จ นักศึกษาต้องส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
และนำเสนอโครงงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสอบ 
 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. 
 
11176538 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านวิศวกรรมสารสนเทศ    6 (0-45-0) 
  CO-OPERATIVE EDUCATION IN INFORMATION ENGINEERING 
                     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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 นักศึกษาจะต้องผ่านการปฏิบัติการเชิงโครงงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
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 หรือสถานประกอบการในต่างประเทศที่เกี ่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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ภาคผนวก จ 
 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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ภาคผนวก ฉ 
 

เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
      เมื่อวันที่                                             . 
2. สภาสถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม 
 คร้ังที่           เมื่อวันที่                
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เร่ิมใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 
 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

4.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2 ปรับเปลี่ยนจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม 146 หน่วยกิต เป็น 134 หน่วยกิต 
4.3 ปรับลดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
4.4 เพิ่มหลักสูตรเทียบโอน (3 ปี) เพื่อรับนักเรียนที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่า 
4.5 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
5.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เหตุผลการปรบัปรุง 
1. ผศ.ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 1. ผศ.ดร.รัฐพงษ์ สุวลักษณ์        

       
    เพื่อความเหมาะสม 
    ของหลักสูตร 

2. ผศ.ดร.รัฐพงษ์ สุวลักษณ์ 2. ผศ.ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 
3. อ.พิศากร สิทธิวัจน์ 
4. อ.อรรถศาสตร์  นาคเทวัญ 

3. อ.ดร.ศรัญ ดวงสุวรรณ 
4. อ.ดร.รัตติกร สมบัติแก้ว 

5. อ.ภาสภณ มโนสุกฤตกูล 5. รศ.ดร.ปุณยวีร์ จามจรีกุลกาญจน์               
 

5.2 ปรับลดหน่วยกิต เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการทางด้านหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เหตุผลการปรบัปรุง 

146 หน่วยกิต 134 หน่วยกิต เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

 

      5.3 ปรับลดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการทางด้านหลักสูตร 
   5.3.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน - จำนวนหน่วยกิตมีการเปลี่ยนแปลงจาก 16 หน่วยกิต เป็น 17 หน่วยกิต รวมทั้ง

มีการปรับปรุงและแก้ไข ดังนี้ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เหตุผลการปรับปรุง 

11106590 เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร 
PRE-ENGINEER ACTIVITIES   0 (0-3-0) 

11106155 การทดลองทางวิศวกรรม     
ENGINEERING PRACTICES 1 (0-3-2) 

ปรับปรุงเนื้อหาท่ีใช้สอน เปลี่ยน
ช่ือวิชา และคิดหน่วยกิต 

11176102 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐาน FUNDAMENTALS OF ELECTRO-
NICS LABORATORY 1 (0-3-2) 

11176104 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐานและวงจรตรรก  ELECTRONICS 
AND DIGITAL CIRCUIT LABORATORY   
1 (0-3-2) 

เปลี่ยนช่ือวิชาและปรับปรุง
เนื้อหาท่ีใช้สอน 

- ไม่มี - 
11176103 วงจรตรรกพื้นฐาน 
FUNDAMENTALS OF DIGITAL 
CIRCUIT 3 (3-0-6) 

เพิ่มเตมิ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน 

 
   5.3.2 กลุ่มวิชาบังคับ - จำนวนหน่วยกิตมีการเปลี่ยนแปลงจาก 76 หน่วยกิต เป็น 63 หน่วยกิต รวมทั้งมี

การปรับปรุงและแก้ไข ดังนี้ 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เหตุผลการปรับปรุง 

11176143 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
ประยุกต์ใช้งาน  MICROPROCESSOR AND 
ITS APPLICATIONS 3 (2-3-5) 

11176106 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
ประยุกต์ใช้งาน MICROCONTROLLER 
AND APPLICATIONS 3 (2-3-6) 

ปรับปเปลี่ยนช่ือวิชาและ
ปรับปรุงเนื้อหาท่ีใช้สอน 

11176255 เว็บเทคโนโลยี WEB 
TECHNOLOGY 3 (2-3-5) 

11176316 เว็บเทคโนโลยี WEB 
TECHNOLOGY 3 (2-3-6) 

ปรับปรุงเนื้อหาท่ีใช้สอน 

11176358 เครือข่ายสารสนเทศไร้สาย 
WIRELESS INFORMATION NETWORK  
3 (3-0-6) 

11176313 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 
WIRELESS COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES 3 (3-0-6) 

เปลี่ยนช่ือวิชาและปรับปรุง
เนื้อหาท่ีใช้สอน 

11176251 หลักการของการสื่อสารขอ้มูลและ
เครือข่าย  PRINCIPLES OF DATA COMMU.  
AND NETWORKS   3 (3-0-6) 

11176217 การสื่อสารข้อมลูและเครอืข่าย
คอมพิวเตอร์  DATA COMMUNICATIONS 
AND COMPUTER NETWORKS 3 (3-0-6) 

เปลี่ยนช่ือวิชาและปรับปรุง
เนื้อหาท่ีใช้สอน 

11176256 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
สารสนเทศ 1 (INFORMATION 
ENGINEERING LABORATORY 1 (0-3-2) 

11176108 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสารสนเทศ 1  
INFORMATION ENGINEERING 
LABORATORY 1    1 (0-3-2) 

ปรับปรุงเนื้อหาท่ีใช้สอน 

11176248 ปฏิบัติการทางหลักการของระบบ
การสื่อสาร  PRINCIPLES OF COMMU.  
SYSTEMS LABORATORY    1 (0-3-2) 

11176213 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสารสนเทศ 2 
INFORMATION ENGINEERING 
LABORATORY 2    1 (0-3-2) 

เปลี่ยนช่ือวิชาและปรับปรุง
เนื้อหาท่ีใช้สอน 

11176369 ปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
เครือข่ายยุคหน้า NEXT GENERATION 
NETWORK TECHNOLOGY LAB. 2 (0-6-3) 

11176314 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสารสนเทศ 3 
INFORMATION ENGINEERING 
LABORATORY 3   1 (0-3-2) 

เปลี่ยนช่ือวิชาและปรับปรุง
เนื้อหาท่ีใช้สอน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) เหตุผลการปรับปรุง 

- ไม่มี - 11106390 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 
PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER  
0 (0-30-0) 

เพิ่มเตมิ เพื่อให้นักศึกษาได้
เตรียมความพร้อมก่อนไป   
สหกิจศึกษา 

- ไม่มี - 11176211 ระบบสมองกลฝังตัวและเวลาจริง 
EMBEDDED AND REAL-TIME SYSTEM  
3 (3-0-6) 

ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะสาขาและเปลี่ยนช่ือวิชา 
(เดิม “ระบบฝังตัว”) 

- ไม่มี - 
 

11176214 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับ
มนุษย์และแนวคดิการออกแบบนวัตกรรม 
HUMAN INTERFACE AND INNOVATIVE 
DESIGN CONCEPT 3 (3-0-6) 

ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะสาขาและเปลี่ยนช่ือวิชา 
(เดิม “แนวคิดการออกแบบ
อุปกรณ์สารสนเทศ”) 

- ไม่มี - 11176219 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศ
ขนาดเล็ก INFORMATION ENGINEERING 
MINI-PROJECT 1 (0-3-2) 

เพิ่มเตมิ เพื่อสร้างคณุลักษณะ
เด่นของหลักสตูร 

- ไม่มี - 11176310 สถาปัตยกรรมข้อมลูขนาดใหญ่  
BIG DATA ARCHITECTURE 3 (3-0-6) 

เพิ่มเตมิ เพื่อสร้างคณุลักษณะ
เด่นของหลักสตูร 

- ไม่มี - 11176317 การออกแบบและการจัดการศูนย์
ข้อมูล DATA CENTER DESIGN AND 
MANAGEMENT 3 (3-0-6) 

เพิ่มเตมิ เพื่อสร้างคณุลักษณะ
เด่นของหลักสตูร 

- ไม่มี - 11176318 สถาปัตยกรรมคลาวด์ CLOUD 
ARCHITECTURE 3 (3-0-6) 

ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะสาขา 

- ไม่มี - 11176319 ปัญญาประดิษฐ์ ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 3 (3-0-6) 
 

ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะสาขา 

- ไม่มี - 11176315 สัมมนากับมืออาชีพ SEMINAR WITH 
THE PROFESSIONAL 1 (0-3-2) 
 

เพิ่มเตมิ เพื่อสร้างคณุลักษณะ
เด่นของหลักสตูร 

- ไม่มี - 11176320 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
สารสนเทศ INFORMATION ENGINEERING 
PROJECT PREPARATION 1 (0-3-2) 

เพิ่มเตมิ เพื่อสร้างคณุลักษณะ
เด่นของหลักสตูร 

11176250 เทคโนโลยีการบริการอิเลก็ทรอนิกส์  
E-SERVICE TECHNOLOGY 3 (3-0-6) 

- ยกเลิก -  
 

11176364 สถาปัตยกรรมเชิงบรกิาร 
SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE  
3 (3-0-6) 

- ยกเลิก -  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 
2562) 

เหตุผลการปรับปรุง 

11176368 การกระจายสญัญาณแบบดิจิทัล DIGITAL 
BROADCASTING 3 (3-0-6) 

- ยกเลิก -   

11176145 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   
COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE  3 (3-0-6) 

- ไม่มี - ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
สาขา 

11176360 เว็บเซอร์วิส WEB SERVICES 3 (3-0-6) - ไม่มี - ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
สาขา 

11176252 เครือข่ายโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION 
NETWORK 3 (3-0-6) 

- ไม่มี -  ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
สาขา 

11176361 วิศวกรรมสื่อผสม MULTIMEDIA ENGINEERING 
3 (3-0-6) 

- ไม่มี -  ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
สาขา 

11176363 การสื่อสารระยะใกล้  SHORT RANGE 
COMMUNICATION 3 (3-0-6) 

- ไม่มี -  ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
สาขา 

11176365 เครือข่ายยุคหน้า NEXT GENERATION 
NETWORK 3 (3-0-6) 

- ไม่มี -  ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
สาขา 

11176366 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
INFORMATION SECURITY  3 (3-0-6) 

- ไม่มี -  ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
สาขา 

11176367 การวัดประสิทธิภาพเครือข่าย NETWORK 
PERFORMANCE 3 (3-0-6) 

- ไม่มี -  ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
สาขา 

 
   5.3.1 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา  
                  – มีการตัดรายวิชาออกไปและมีการเพิ่มเติมรายวิชาใหม่เข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะเด่น

ของหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ 
       
 5.4 มีการเพิ่มเติมหลักสูตรเทียบโอน (3 ปี) เพื่อรับนักเรียนที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่า โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม

ไม่ต่ำกว่า 90 หน่วยกิต ขอยกเว้นไม่เกิน 44 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     5.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต ได้รับการยกเว้นไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต  ยกเว้น 4 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 หน่วยกิต  
    รายวิชาที่บังคับเรียน มีดังนี้ 
    ก. วิชา เรารัก สจล.      2 หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม  ยกเว้น 3 หน่วยกิต  บังคับเรียน 0 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด ยกเว้น 3 หน่วยกิต  บังคับเรียน 0 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาศิลปะแห่งการจัดการ ยกเว้น 3 หน่วยกิต  บังคับเรียน 0 หน่วยกิต 
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5. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ยกเว้น 6 หน่วยกิต บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
    รายวิชาที่บังคับเรียน มีดังนี้ 
    ก. วิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3 หน่วยกิต 
    ข. วิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3 หน่วยกิต 

6. บังคับเลือกจาก 5 กลุ่มวิชา ยกเว้น 3 หน่วยกิต  บังคับเรียน 0 หน่วยกิต 
     สรุป ได้รับการยกเว้นไม่เกิน 22 หน่วยกิต  บังคับเรียนไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต 

     5.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต ได้รับการยกเว้นไม่เกิน 16 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน  ยกเว้น 0 หน่วยกิต บังคับเรียน 17 หน่วยกิต  

2. กลุ่มวิชาบังคับ   ได้รับการยกเว้นไม่เกิน 13 หน่วยกิต  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น เนื่องจากสามารถนำมาเทียบโอนได้ไม่เกิน 13 หน่วยกิต มีดังนี้ 

    ก. วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 หน่วยกิต 
    ข. วิชา การทดลองทางวิศวกรรม   1 หน่วยกิต 
    ค. วิชา อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน     3 หน่วยกิต 
    ง. วิชา วงจรตรรกพ้ืนฐาน     3 หน่วยกิต 
    จ. วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3 หน่วยกิต 
    ฉ. วิชา ระบบฐานข้อมูล      3 หน่วยกิต 
    ช. วิชา โครงงานวิศวกรรมขนาดเล็ก  1 หน่วยกิต 
หมายเหตุ ถ้ามีการขอเทียบโอน 3 วิชา ได้แก่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ระบบ
ฐานข้อมูล นักเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ และจะต้องได้รับผลการประเมินคือ 
“ผ่าน” เท่านั้น จึงจะได้รับการเทียบโอน เพ่ือยืนยันว่านักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอที่จะเรียนวิชาขั้นสูงต่อไปใน
หลักสูตรได ้

3. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา  ได้รับการยกเว้นไม่เกิน 3 หน่วยกิต บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก ยกเว้น 0 หน่วยกิต  บังคับเรียน 6 หน่วยกิตถ 
     สรุป ได้รับการยกเว้นไม่เกิน 16 หน่วยกิต  บังคับเรียนไม่ต่ำกว่า 82 หน่วยกิต 

  5.4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต  ยกเว้น 6 หน่วยกิต บังคับเรียน 0 หน่วยกิต 
หมายเหตุ 

1. การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศนั้นมี
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ หมวด 10 การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน ในข้อบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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2. การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน (3 ปี) นั้นมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับประกาศของสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบ
โอนผลการเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี 
 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

6.1 โครงสร้างกลุ่มวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม ่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์  
กลุ่มวิชาภาษา 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์

 

30 หน่วยกิต 
  
 6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณคา่แห่งชีวิต 
กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม 
กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด 
กลุ่มวิชาศิลปะแห่งการจดัการ 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
บังคับเลือกจาก 5 กลุ่มวิชา 

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

6.2 โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 

หมวดวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

เกณฑ์
กระทรวง    

ศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 
เดิม 

โครงสร้างใหม ่

หลักสตูร
ปกติ 

เทียบโอนได้
ไม่เกิน 

หลักสตูรเทียบโอนที่
บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณคา่แห่งชีวิต 
กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม 
กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด 
กลุ่มวิชาศิลปะแห่งการจดัการ 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
บังคับเลือกจาก 5 กลุ่มวิชา 

ไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต 

 

30 
 

30 
6 
3 
3 
3 
12 
3 

22 
4 
3 
3 
3 
6 
3 

8 
2 
- 
- 
- 
6 
- 

หมวดวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 
เกณฑ์

กระทรวง    
ศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 
เดิม 

โครงสร้างใหม ่
หลักสตูร

ปกติ 
เทียบโอนได้

ไม่เกิน 
หลักสตูรเทียบโอนที่

บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 

ไม่น้อยกว่า 
84 หน่วยกิต 

110 
16 

98 
17 

16 
- 

82 
17 
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กลุ่มวิชาบังคับ 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก 

 76 
12 
6 

63 
12 
6 

 13 
3 
- 

50 
9 
6 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต 

6 6 6 - 

รวม 
ไม่น้อยกว่า 

120  
หน่วยกิต 

146 
ไม่น้อยกว่า 

134 
หน่วยกิต 

เทียบโอนได้
ไม่เกิน 44  
หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 90  
หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ช 

 
รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 
 

บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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1. ผศ.ดร.รัฐพงษ ์ สุวลักษณ์  
 International Conferences 
 [1] R. Suwalak, K. Lertsakwimarn, C. Phongcharoenpanich, P. Akkaraekthalin and D. 

Torrungrueng, “Recent Advances in RFID Sensors for Construction Material Monitoring 
Applications,” In Proc. International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2018), 
Korea, Oct. 2018. 

 [2] R. Suwalak and C. Phongcharoenpanich, “Nondestructive Determination of Coconut Oil 
using Microwave Dielectric Constant Sensing,” In Proc. VI International Conference 
Postharvest Unlimited, 2017. 

 [3] R. Suwalak, K. Lertsakwimarn, C. Phongcharoenpanich and D. Torrungrueng, “Dual-band 
chipless RFID sensor for a material quality monitoring application,” In Proc. International 
Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2017), Okinawa, Jan. 2017. 

 [4] R. Suwalak and C. Phongcharoenpanich, “Impedance effect of elliptical curved surface on 
RFID tag performances,” In Proc. International Symposium on Antennas and Propagation 
(ISAP2017), Dec. 2017. 

 [5] K. Phaebua, T. Lertwiriyaprapa, R. Suwalak, C. Phongcharoenpanicha, “Radiation Analysis 
of Antenna Located on Mobile Phone Cylindrical Tower by Using UTD Method,” in Proc. 
2016 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2016), pp. 1004-1005, 
Oct. 2016. 

 [6] R. Suwalak, K. Lertsakwimarn, C. Phongcharoenpanic and D. Torrungrueng, “Dual-band 
Chipless RFID Sensor for A Material Quality Monitoring Application,” in Proc. 2 0 1 6 
International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2016) , pp. 1004-1005 , Oct. 
2016. 

 [7] R. Suwalak, C. Phongcharoenpanic and D. Torrungrueng, “Chipped and chipless RFID 
sensors for quality monitoring of light weight concrete using the radar equation,” in Proc. 
2 0 1 6  International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2016), July 2016. 

 [8] R. Suwalak, C. Phongcharoenpanich, D. Torrungrueng and P. Akkaraekthalin, “Dielectric 
material determination using the radar equation in RFID sensor applications,” in Proc. 2015 
International Conference on Antenna Measurements & Applications (CAMA2015), Dec. 
2015. 
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 [9] R. Suwalak, C. Phongcharoenpanich, D. Torrungrueng and P. Akkaraekthalin, “A radar-cross 
section of a passive tag on dielectric material in an RFID sensor application,” in Proc. 2015 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2015), June 2015. 

 [10] R. Suwalak, C. Phongcharoenpanich and D. Torrungrueng “Characteristics of specifically 
designed tags placed on a dielectric material,” in Proc. 2014 International Conference on 
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology (ECTI-CON2014), May 2014. 

 [11] R. Suwalak, C. Phongcharoenpanich and D. Torrungrueng, “Characteristics of an RFID sensor 
for a different number of reinforced metal bars in lossy light weight concrete,” in Proc. The 
2014 Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2014), Oct. 2014. 

 [12] R. Suwalak, C. Phongcharoenpanich and D. Torrungrueng, “Detection of reinforced metal 
in light weight concrete structures using an RFID sensor system,” in Proc. 2014 International 
Conference on Antenna Measurements & Applications (CAMA2014), Nov. 2014. 

 National Conferences 
 [1] นรุตม์ มุกดาหาร , นิชดา เบ้าวรรณ และ รัฐพงษ์ สุวลักษณ์, “เครื่องจำหน่ายไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ,” การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 (3rd IAMBEST 2018), ชุมพร, 24-25 พฤษภาคม 2561. 
 [2] ภราดร หมื่นนุสิทธิ์, อโนชา เหล่าเคน และ รัฐพงษ์ สุวลักษณ์, “เครื่องเพาะปลูกและจัดการพืชแนวตั้งใน

อาคารแบบอัตโนมัติ,” การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 (3rd IAMBEST 2018), ชุมพร, 
24-25 พฤษภาคม 2561. 

 [3] พรประสิทธิ์ เกิดรัตนศักดิ์, อนุชา ทรัพย์ภูตี และ รัฐพงษ์ สุวลักษณ ์, “เครื่องยิงและเก็บลูกเทนนิส
แบบไร้สาย,” การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 (3rd IAMBEST 2018), ชุมพร, 24-25 
พฤษภาคม 2561. 

 
2. ผศ.ดร.จักรี  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 
 [1] S. Duangsuwan, C. Teekapakvisit, and S. Promwong “On the Uplink Blind Equalization in 

a Massive MU-MIMO Systems to Avoid Pilot Contamination,” Proc. In International 
Symposium on Multimedia and Communication Technology, pp.117-120, Ayutthaya, 
Thailand, 2017. 
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 [2] S. Duangsuwan, C. Teekapakvisit, and S. Promwong “Performance of Uplink Channel 
Estimation in Massive MU-MIMO System,” Proc. In International Symposium on Multimedia 
and Communication Technology, pp.121-124, Ayutthaya, Thailand, 2017. 

3. อ.ดร.ศรัญ ดวงสุวรรณ 
International Journal 
[1] S. Duangsuwan and C. Teekapakvisit, “High performance detection using three different 

weight blind algorithms in ZF receivers or uplink multi-user massive MIMO in 5G wireless 
communications,” Journal of Communications, vol. 13, no. 9, pp. 1-6, Sep. 2018. (Indexed 
by SCOPUS) 

[2] P. Keawbunsong, S. Duangsuwan, P. Supunakoon, and S. Promwong, “Quantitative 
measurement of path loss adaptation using least squares method in an urban DVB-T2 
system,” International Journal of Antennas and Propagations, vol. 2018, pp. 1-9, May 2018. 
(Indexed by ISI)   

[3] S. Duangsuwan and S. Promwong, “Three different blind algorithms and optimization in 
massive MIMO systems,” IEICE Transactions on Fundamentals, vol. E99-A, No.12, Dec. 2016. 
(Indexed by ISI) 

[4] S. Duangsuwan and S. Promwong, “ISI cancellation using blind equalizer based on DBC 
model for MIMO-RFID reader reception,” Radioengineering, vol. 24, No. 1, Apr. 2015. 
(Indexed by ISI) 

[5] S. Duangsuwan and S. Promwong, “Performance weighted of CMA algorithm based on 
MIMO channel measurement for 2.45 GHz wireless RFID system,” Applied Mechanics and 
Materials Journal, vol. 781, No. 20, Apr. 2015. (Indexed by SCOPUS) 

[6] S. Duangsuwan and S. Promwong, “Indoor multipath interference cancellation using 
MMSE-CMA estimator with 2.45 GHz of MIMO channel measurement,” Applied Mechanics 
and Materials Journal, vol. 781, No. 89, Apr. 2015. (Indexed by SCOPUS) 

International Conference 
[1] C. Teekapakvisit and S. Duangsuwan, “Performance comparison of OFDM-QAM and FBMC-

QAM filtered in multi-user massive MIMO channel characterization,” Proc. In “21th 
International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC), pp. 
1-4, Chiang Rai, Thailand, 2018.  
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 [2] S. Duangsuwan, A. Takarn, and P. Jamjareegulgarn, “A development on air pollution 
detection sensors based on NB-IoT network for smart cities,” Proc. In “18th International 
Symposium on Communication and Information Technologies (ISCIT), pp. 313-317, 
Bangkok, Thailand, 2018.  

[3] S. Duangsuwan, A. Takarn, R. Nujankaew, and P. Jamjareegulgarn, “A study of air pollution 
smart sensors LPWAN via NB-IoT for Thailand smart cities 4.0,” Proc. In “10th International 
Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), pp. 1-4, Chiang Mai, Thailand, 
2018.  

[4] S. Duangsuwan, C. Teekapakvisit, and S. Promwong “On the Uplink Blind Equalization in a 
Massive MU-MIMO Systems to Avoid Pilot Contamination,” Proc. In Int. Sym. on Multimedia 
and Commu. Tech., pp.117-120, Ayutthaya, Thailand, 2017.  

[5] S. Duangsuwan, C. Teekapakvisit, and S. Promwong “Performance of Uplink Channel 
Estimation in Massive MU-MIMO System,” Proc. In Int. Sym. on Multimedia and Commu. 
Tech., pp.121-124, Ayutthaya, Thailand, 2017. 

[6] S. Duangsuwan, P. Jamjareegulgarn “Detection of data symbol in a massive MIMO system 
for 5G wireless communication,” Proc. In 5th International Electrical Engineering Congress 
(iEECON), pp. 1-4, Patthaya, Thailand, 2017. (Indexed by SCOPUS) 

 
4. อ.ดร.รัตติกร สมบัติแก้ว 

[1] รัตติกร สมบัติแก้ว ดิษฐพร ตุงโสธานนท์ และณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์. (2560). “เครื่องคัดแยกเม็ดกรวด
ออกจากเมล็ดกาแฟคั่วสายพันธุ์โรบัสต้า”. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน 
- ธันวาคม 2560. 

[2] Rattikorn Sombutkaew, Orachat Chitsobhuk, Duangkamon Prapruttam, Thumanoon 
Ruangchaijatuporn, "Adaptive Quantization via Fuzzy Classified Priority Mapping for Liver 
Ultrasound Compression", International Journal of Innovative Computing, Information and 
Control ISSN 1349-4198, Volume 7, Number 1, April 2016, pp. 635-649. 

[3] Rattikorn Sombutkaew, Orachat Chitsobhuk, Duangkamon Prapruttam, Thumanoon 
Ruangchaijatuporn, "Fuzzy Inference System for Liver Ultrasound Image Classification", The 
30th International Technical Conference on Circuits /Systems, Computers and 
Communications (ITC-CSCC 2015), pp. 329-332, June 2015, Grand Hilton Seoul, Korea. 

 

172 



 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ จังหวัดชมุพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

16                  มคอ. 2 
 

5. รศ.ดร.ปุณยวีร์ จามจรีกุลกาญจน์ 
International Journals 
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

 

ลำดับ เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน (Fundamentals Of Electronics)         

 ระบบฝังตัว (Embedded Systems)         

2 กลุ่มความรู้ด้านทฤษฎีการสื่อสาร 

 หลักการของระบบการสื่อสาร (Principles Of 
Communications Systems) 

        

การสื่อสารแบบแถบกว้าง (Broadband Communications)         

ระบบสื่อสารทางแสงและการเข้าถึงเครือข่าย (Optical 
Communication System And Access Networks) 

        

3 กลุ่มความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาณ 

 วิศวกรรมสื่อผสม (Multimedia Engineering)         

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)         

 การประมวลผลคลาวด์ (Cloud Computing)         
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ลำดับ เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 กลุ่มความรู้ด้านอุปกรณ์สื่อสารและการส่งสัญญาณ 

 การสื่อสารระยะใกล้ (Short Range Communication)         

แนวคิดการออกแบบอุปกรณ์สารสนเทศ (Information 
Device Design Concept) 

        

เครือข่ายเซนเซอร์และแอดฮอคไร้สาย (Wireless Ad Hoc 
And Sensor Networks) 

        

5 กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย 

 หลักการของการสื่อสารข้อมูลเครือข่าย (Principles Of 
Data Communications Networks) 

        

 เครือข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication Network)         

 เครือข่ายสารสนเทศไร้สาย (Wireless Information 
Network) 

        

 เครือข่ายยุคหน้า (Next Generation Network)         

 

หมายเหตุ องค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 มีดังนี้ 

 (1) องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจำลอง 

      (Applied Mathematics, Computer and Simulations) 

 (2) องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องในด้านกลศาสตร์ 

      (Mechanics) 

 (3) องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 

      (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 

 (4) องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

      (Chemistry and Materials) 
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 (5) องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน 

      (Energy) 

 (6) องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

      (Electricity and Electronics) 

 (7) องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ 

      (System Managemant) 

 (8) องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

      (Biology Health and Environment) 

 

       รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

                    ผศ.ดร.รฐัพงษ์ สุวลักษณ์ 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ สุวลักษณ์) 

              ประธานหลักสูตร 
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