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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
คณะ  วิศวกรรมศาสตรOและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดท่ี 1 ข#อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

    รหัส : 25541791103643 
    ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Information and Communication 

Engineering 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

    ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)       : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร) 
    ช่ือยYอ  (ภาษาไทย)       : วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร) 
    ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Engineering (Information and Communication 

Engineering) 
    ช่ือยYอ  (ภาษาอังกฤษ)   : B.Eng. (Information and Communication Engineering) 
3. วิชาเอก 

    ไมYมี 
 
4. จำนวนหนMวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

    ไมYน+อยกวYา 142 หนYวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1 รูปแบบ 

          เปvนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปä 
    5.2 ภาษาท่ีใช# 

          การจัดการเรียนการสอนใช+ภาษาไทย สำหรับเอกสารและตำราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีท้ังท่ีเปvน                
          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    5.3 การรับเข#าศึกษา 

                รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตYางประเทศท่ีใช+ภาษาไทยได+ 
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    5.4 ความรMวมมือกับสถาบันอ่ืน 

          เปvนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    5.5 การให#ปริญญาแกMผู#สำเร็จการศึกษา 

         ให+ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2559 

- ได+พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการประจำคณะ  
  ในการประชุมคร้ังท่ี (พิเศษ) 2/2564 เม่ือวันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
- ได+พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
  ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
- ได+รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
- ได+รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
- ได+รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (**ถ+ามี)........................................   
  ในการประชุมคร้ังท่ี ......... เม่ือวันท่ี ...... เดือน............ พ.ศ. ..... 

 
7. ความพร#อมในการเผยแพรMหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 มีความพร+อมในการเผยแพรYหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญา
ตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรO พ.ศ. 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี 
ภายในปäการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได#หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรสารสนเทศและการส่ือสาร 
8.2 วิศวกรไฟฟéาส่ือสาร 
8.3 วิศวกรโทรคมนาคม 
8.4 วิศวกรคอมพิวเตอรO 
8.5 นักวิจัยให+กับหนYวยงานราชการหรือหนYวยงานเอกชน เพ่ือสร+างและพัฒนาส่ิงประดิษฐO 
8.6 ประกอบอาชีพอิสระโครงการ SME และ Startup ด+านสารสนเทศ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอรO 
8.7 วิศวกรพัฒนาแอพลิเคช่ันและเว็บในภาคอุตสาหกรรมราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
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9. ช่ือ-นามสกุล ตำแหน4ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยCผูFรับผิดชอบหลักสูตร 
ลำดับ 

ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน4ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปQ พ.ศ. 

1 นางสาวปาณิศา แก/วสวัสด์ิ 37699003XXXXX ผู/ช;วย
ศาสตราจารย@ 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟFา) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟFา) 

 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า 
เจ/าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า 

เจ/าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า 
เจ/าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 
 

2544 
 

2542 

2 นายกฤษณ@ ไชยวงศ@ 35299003XXXXX ผู/ช;วย
ศาสตราจารย@ 

วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า 
เจ/าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2551 
 

2546 

3 นางสาววรรณวิศา วัฒนสินธุ@ 14599000XXXXX อาจารย@ วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟFา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

พระนครเหนือ 

2555 
2551 

4 
 

นายกิตติพงศ@ นวลใย 
 

19299000XXXXX อาจารย@ วท.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟFา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล/า
พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล/า
พระนครเหนือ 

2555 
 

2550 
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ลำดับ 
ท่ี 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 
ตำแหน4ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปQ พ.ศ. 

5 

 

นางสาวศิริพันธ@ุ วิชัยดิษฐ 58498000XXXXX อาจารย@ MSc.  

(Advanced Computing - 
Machine Learning, Data 
Mining and High 

Performance Computing) 
วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร@) 
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร@) 

University of Bristol  

(United Kingdom) 
 
 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร@ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

2557 
 
 
 

 
2551 
2548 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร/และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

11. สถานการณ5ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป=นต?องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

      11.1. สถานการณ5หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

             การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหIงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.

2566-2570) โดยร ัฐบาลไดXกำหนดกรอบแนวทาง ค ือ “มุ Iงพลิกโฉมประเทศไทย” (Thailand’s 

Transformation) ใหXเทIาทันและสอดคลXองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มุIงสรXางสมดุลในการพัฒนาดXาน

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต พรXอมรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลXอม ใหXไทยเปmน

ประเทศที่มี “เศรษฐกิจสรXางคุณคIา สังคมเดินหนXาอยIางยั่งยืน” ประกอบกับสถานการณ/การระบาดของ

ไวรัสโควิค 19 ที่สIงผลกระทบโดยตรงตIอเศรษฐกิจของประเทศ  ทำใหXเกิดการพัฒนาและลงทุนดXาน

อุตสาหกรรมตIาง ๆ ของประเทศไทย และการเปqดเสรีโทรคมนาคมตั้งแตIปs พ.ศ. 2549 ทำใหXมีการพัฒนา

และลงทุนดXานการสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร/อยIางกวXางขวาง สาขาวิชาหนึ่งที่ตอบสนองความ

ตXองการดังกลIาว คือ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปmนสาขาวิชาที่บูรณาการความรูXใน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟyาสื่อสารและวิศวกรรมคอมพิวเตอร/เขXาดXวยกันเพื่อใหXนักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษามี

ความรูXสมบูรณ/ทุกดXาน และสามารถทำงานในบริษัทสื่อสาร ขXอมูล เชIน บริษัทที่ใหXบริการเกี่ยวกับระบบ

โทรศัพท/เคลื่อนที่ บริษัททางดXานเครือขIายคอมพิวเตอร/ และบริษัททางดXานโครงขIายสื่อสารโทรคมนาคม 

เปmนตXน โดยหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารจะเนXนใหXนักศึกษามีความรูXทางดXานเครือขIาย

คอมพิวเตอร/ ระบบเครือขIายการส่ือสารโทรคมนาคมส่ือสัญญาณท่ีใชXในระบบส่ือสาร ระบบสายสIง และการ

เขียนโปรแกรมเก่ียวกับการทำงานของคอมพิวเตอร/และเครือขIาย 

      11.2. สถานการณ5หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

               สถานการณ/ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญยิ่งสำหรับการวางแผน

พัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะป|จจุบันเทคโนโลยีดXานสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซึ ่งสIงผลตIอ

บุคลากรดXานวิศวกรรมที่ตXองพัฒนาองค/ความรูXอยIางตIอเนื่อง และควรมีกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหXทันตIอการเปล่ียนแปลง ดังกลIาว 

 
12. ผลกระทบจาก ข?อ 11.1 และ 11.2 ตRอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข?องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

      12.1. การพัฒนาหลักสูตร 

              การพัฒนาหลักสูตรจะเนXนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลดXานสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

และการสื่อสาร ใหXสอดคลXองกับ สถานะการณ/ที่เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสภาวะการณ/ทางสังคมเชIน 

การระบาดของไวรัสโควิค 19 รวมถึงความตXองการของภาคอุตสาหกรรมและปฏิบัติตามระเบียบขXอบังคับ

ของสภาวิศวกร (กว.) อยIางเครIงครัด เพื่อใหXการพัฒนาการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพทางการศึกษา ทั้งนี้ตXองมี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหIงชาติ ฉบับท่ี 13 และ แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เปmนเปyาหมาย 

       12.2. ความเก่ียวข?องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

               การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มีการบูรณาการองค/ความรูX

ตามภารกิจหลักสูตรดXานผลิตบัณฑิต ดXานวิจัย ดXานการบริการวิชาการใหXแกIทXองถิ่นและดXานการทำนุบำรุง
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ศิลปวัฒนธรรม   ตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร/และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี โดยใหXชุมชนมีสIวนรIวมกับอาจารย/ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี

ความสอดคลXองกับพันธกิจมหาวิทยาลัยในดXานการใหXบริการวิชาการถIายทอดองค/ความรูXและเทคโนโลยี

นวัตกรรมบนพื้นฐาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความตXองการของชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 

 
13. ความสัมพันธ5กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปTดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย (ถXามี) 

            13.1 หมวดวิชา/กลุRมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีเปTดสอนโดยคณะอ่ืน ๆ มีดังน้ี 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปqดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ คณะครุศาสตร/

คณะว ิทยาศาสตร /และเทคโนโลย ี คณะเทคโนโลย ีสารสนเทศ คณะวิทยาการจ ัดการ  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร/และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ    

             พยาบาลศาสตร/และวิทยาการสุขภาพ 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด?าน เปqดสอนโดยคณะเปqดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี 

และคณะวิศวกรรมศาสตร/และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปqดสอนโดยคณะตIาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

             13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปTดสอนให?สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต?องมาเรียน 

  ไมIมี 

       13.3 การบริหารจัดการ 

   -  บริหารจัดการโดยมีสำนักสIงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปmนหนIวยงานกลางในการทำ

หนXาท่ีประสานงานกับคณะตIาง ๆ ในการเปqดรายวิชาและจัดอาจารย/ผูXสอน 

  -  การดำเนินการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 



 
 

หมวดที่ 2 ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

คุณธรรมนำความรูX มุIงสูIสากล 

2. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ไดXเปqดสอนมาตั้งแตIปs

การศึกษา 2554 ซึ่งไดXรอบการปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยหลักสูตรไดXดำเนินการวิเคราะห/ขXอมูลตIาง ๆ ไดXแกI 

แผนอุดมศึกษา สอดคลXองกับแผนยุทธศาสตร/ชาติ 20 ปs ตามยุทธศาสตร/ที่ 1 การเสริมสรXางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย/ และยุทธศาสตร/ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ

สอดคลXองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหIงชาติ ฉบับที่ 13 ตามเปyาหมาย ไทยเปmนฐานการผลิต

อิเล็กทรอนิกส/อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน และจากความตXองการของผูXใชXบัณฑิตจากภาครัฐและ

ภาคอุตสาหกรรม และระเบียบขXอบังคับของสภาวิศวกร (กว.) มีความตXองการวิศวกรวิศวกรรมสารสนเทศ

และการสื่อสาร มีความรูXและทักษะในดXานตIาง ๆ ซึ่งทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขา

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื ่อสาร เนXนพัฒนานักศึกษาใหXมีความรูXและทักษะในดXานเครือขIาย

คอมพิวเตอร/และการสื่อสารไรXสายและเคลื่อนที่ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม 4.0 อีกทั้งยังสอดคลXองกับ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในดXานการใหXบริการวิชาการถIายทอดองค/ความรูXและเทคโนโลยี

นวัตกรรมบนพื้นฐาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความตXองการของชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ นอกจากนี้จากสถานการณ/การแพรIระบาดของโรค Covid-19 ตั้งแตIปลาย พ.ศ.2562 สIงผล

กระทบตIอรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชากร ทำใหXเกิดการดำรงชีวิตในรูปแบบใหมIที่เรียกวIา New 

normal ซึ่งหมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหมIท่ีแตกตIางจากอดีต อันเน่ืองจากมีบางสิ่งมากระทบจน

แบบแผนและแนวทางปฏิบัติที ่คนในสังคมคุ XนเคยอยIางเปmนปกติและเคยคาดหมายลIวงหนXาไดXตXอง

เปลี่ยนแปลงไปสูIวิถีใหมIภายใตXหลักมาตรฐานใหมIที่ไมIคุXนเคย ดXวยเหตุผลดังกลIาวขXางตXน ผูXปฏิบัติงาน

ทางดXานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จะตXองมีความรูXทางดXานทฤษฎีและปฏิบัติอยIางแทXจริงในงาน

ที่ตนรับผิดชอบ หากงานดXานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเกิดขึ้นในประเทศ เปmนไปตามมาตรฐาน

ถูกตXองตามหลักปฏิบัติ จะสIงผลดีตIอผูXเกี่ยวขXองหลาย ๆ ดXานรวมทั้งตIอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ดXวย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสเทศและการสื่อสาร ฉบับนี้กำหนดข้ึน

เพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหXมีคุณภาพและปรับเปลี่ยนไดXตามวิวัฒนาการของการพัฒนาอยIาง

รวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสาร และรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับ ทXองถ่ิน 

ระดับประเทศ และนานาชาติ 

หลักสูตรนี้มุIงผลิตบัณฑิต ซึ่งเปmนผูXปฏิบัติหนXาที่เกี่ยวกับงานดXานวิศวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสาร โดยผูXเรียนจะถูกพัฒนาและปลูกฝ|งใหXมีสํานึกในจริยธรรมของวิชาชีพ ซื่อสัตย/ มีวินัย ใฝàเรียนรูX คิด

วิเคราะห/อยIางมีหลักวิชาการ และสามารถพัฒนาระเบียบวิธีการ กระบวนการวิจัยเพื่อแกXป|ญหาทางการ

ปฏิบัติงานในสาขาของตนไดXอยIางมีประสิทธิภาพ ซึ ่งสอดคลXองกับพันธกิจดXานการผลิตบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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3. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค5ของหลักสูตร 

    3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

     ผลิตบัณฑิตดXานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความรูX มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ปฎิบัติงานไดXจริง 

    3.2 ความสำคัญของหลักสูตร 

               หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เปmนหลักสูตร

ที่ผลิตบัณฑิต เพื่อรองรับความตXองการวิศวกรดXานสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะเนXนใหXนักศึกษามี

ความรูXทางดXานเครือขIายคอมพิวเตอร/และดXานการส่ือสารไรXสายและเคล่ือนท่ี 

    3.3 วัตถุประสงค5และผลลัพธ5การเรียนรู?ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

          3.3.1 วัตถุประสงค5ของหลักสูตร  

          1) เพื ่อผลิตวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสารระดับปริญญาตรีที ่มีความชำนาญในดXานระบบ

เครือขIายคอมพิวเตอร/และดXานการส่ือสารไรXสายและเคล่ือนท่ี 

          2) เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

          3) เพ่ือสIงเสริมการพัฒนาและวิจัยดXานวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีมีความเหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศและทXองถ่ิน 

 
 
 

3.3.2 ผลลัพธ5การเรียนรู?ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

  3.3.2.1 PLOs และประเภทของ PLOs 

   1) ความรู?และลักษณะท่ัวไป (Generic Learning Outcome)  

 

ผลลัพธ5การเรียนรู?ท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 มีความรู?ทางด?านวิศวกรรม และพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร5 

 

        Sub PLO 

 

 

 

A1 สามารถประยุกต/ความรูXทางดXานคณิตศาสตร/ วิทยาศาสตร/ พ้ืนฐานทางดXาน

วิศวกรรม และความรูXเฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานไดX 
B1 สามารถประยุกต/วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการ หรือระบบงานทาง

วิศวกรรมในการทำงานไดX 
PLO2 สามารถทำงานรRวมกันเป=นทีมได? 

 

        Sub PLO 

 

 

A2 สามารถทำงานรIวมกับผูXอ่ืนท่ีมีความหลากหลายในสหสาขาวิชาไดXอยIางมี

ประสิทธิภาพ 

B2 สามารถทำงานในฐานะสมาชิกของกลุIมและผูXนำกลุIมไดX 
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ผลลัพธ5การเรียนรู?ท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO3 สามารถติดตRอส่ือสารได?อยRางมีประสิทธิภาพ 

        Sub PLO A3 สามารถติดตIอส่ือสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน และบุคคลท่ัวไปไดXอยIางมี

ประสิทธิผลดXวยวาจา ดXวยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและ

อIานแบบทางวิศวกรรม 

B3 สามารถออกคำส่ัง และรับคำส่ังงานไดXอยIางชัดเจน 

PLO4 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

        Sub PLO A4 มีความเขXาใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหIงวิชาชีพ  

B4 ยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

PLO5 สามารถเรียนรู?ตลอดชีพได? 

        Sub PLO A5 ตระหนักถึงความจำเปmน และมีความสามารถในการเรียนรูXและพัฒนาตนเอง

ตลอดชีพ 

 

 

2) ความรู?และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 

ผลลัพธ5การเรียนรู?ท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO6 มีความรู?และทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด?านเครือขRายคอมพิวเตอร5 

        Sub PLO A6 วิเคราะห/ป|ญหาท่ีเก่ียวขXอง และสรุปความตXองการดXานเครือขIาย

คอมพิวเตอร/ พรXอมท้ังระบุความรูX และเคร่ืองมือทางดXานวิศวกรรมท่ี 

เหมาะสมสำหรับการแกXป|ญหาอยIางมีประสิทธิภาพ 

B6 ออกแบบและพัฒนาดXานเครือขIายคอมพิวเตอร/ เพ่ือ แกXป|ญหา หรือปรับปรุง

การทำงานในดXานท่ีเก่ียวขXองไดX 

PLO7 มีความรู?และทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด?านการส่ือสารไร?สายและเคล่ือนท่ี 

        Sub PLO A7 วิเคราะห/ป|ญหาท่ีเก่ียวขXอง และสรุปความตXองการดXานการส่ือสารไรXสายและ

เคล่ือนท่ี พรXอมท้ังระบุความรูX และเคร่ืองมือทางดXานวิศวกรรมท่ี เหมาะสม

สำหรับการแกXป|ญหาอยIางมีประสิทธิภาพ 

B7 ออกแบบและพัฒนาดXานการส่ือสารไรXสายและเคล่ือนท่ี เพ่ือแกXป|ญหา หรือ

ปรับปรุงการทำงานในดXานท่ีเก่ียวขXองไดX 
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3.3.2.2 ผลลัพธ5การเรียนรู?ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามระดับการเรียนรู?ของ 

Bloom’s taxonomy 

ลำดับท่ี 

ผลลัพธ5การเรียนรู?ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

Cognitive Domain  

(knowledge)  

(bloom’s Taxonomy) 

R U Ap An E C 

PLO1 ม ีความร ู Xทางด Xานว ิศวกรรม และพ ื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร/ 

√ 

 

√ √    

PLO2 สามารถทำงานรIวมกันเปmนทีมไดX  √ √    

PLO3 สามารถติดตIอส่ือสารไดXอยIางมีประสิทธิภาพ √ √ √    

PLO4 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ √ √ √    

PLO5 สามารถเรียนรูXตลอดชีพไดX  √ √    

PLO6 มีความรู Xและทักษะ ความเชี ่ยวชาญเฉพาะดXาน

เครือขIายคอมพิวเตอร/ 

 √ √ √ √ √ 

PLO7 มีความรูXและทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดXานการ

ส่ือสารไรXสายและเคล่ือนท่ี 

 √ √ √ √ √ 

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ/ √ ในชIอง “Cognitive Domain” ระดับตIาง ๆ ตามระดับการเรียนรูXของ 

Bloom’s Taxonomy ; Remembering (R), Understanding (U), Applying (Ap), Analyzing (An), 

Evaluating (E), Creating (C) 

  3.3.2.3 ความสัมพันธ5ระหวRางวัตถุประสงค5ของหลักสูตรและผลลัพธ5การเรียนรู?ท่ี

คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

วัตถุประสงค5ของหลักสูตร 

ผลลัพธ5การเรียนรู?ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

1. เพื ่อผลิตวิศวกรสารสนเทศและการ

สื่อสารระดับปริญญาตรีที่มีความชำนาญ

ในดXานระบบเครือขIายคอมพิวเตอร/และ

ดXานการส่ือสารไรXสายและเคล่ือนท่ี 

√  √  √ √ √ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศ

และการสื ่อสารที ่มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 √  √    

3. เพื ่อสIงเสริมการพัฒนาและวิจัยดXาน

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มี

ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยีของประเทศและทXองถ่ิน 

√    √ √ √ 

 

หมายเหตุ: ใชXสัญลักษณ/ √ เพ่ือระบุการมีความสัมพันธ/ 
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4. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ5 หลักฐาน/ตัวบRงช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

สารสนเทศและการสื่อสาร ใหXมี

มาตรฐานไมIต ่ำกว Iาที ่  สกอ. 

กำหนด  

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยIาง

สม่ำเสมอ 

- พัฒนาหลักสูตรใหXสอดคลXองกับ

มาตรฐานระดับชาติ 

- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

หลักสูตร 

- เอกสารหลักสูตรที ่ผ Iานการ

ปรับปรุง 

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

สารสนเทศและการสื่อสาร ใหX

สอดคลXองกับความตXองการของ

ผูXประกอบการ ผูXใชXบัณฑิต และ

การเปล่ียนแปลงในอนาคต 

- ต ิดตามความเปลี ่ยนแปลงใน

ความตXองการของผูXประกอบการ

ดXานวิศวกรรมสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใชXบัณฑิตของ

ผูXประกอบการ 

- ผูXใชXบัณฑิตมีความพึงพอใจใน

ดXานทักษะความรูXความ 

สามารถ ในการทำงาน 

-  ร X อ ยละการม ี ง านทำของ

นักศึกษา 

พัฒนาบุคลากรดXานการเรียน

การสอน ว ิ จ ั ยและบร ิการ

วิชาการ ใหXสอดคลXองกับการ

นำไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดXานการเรียน 

การสอน วิจัย และการบริการ

วิชาการ 

- สนับสนุนใหXนักศึกษาไดXศึกษา

จากป|ญหาในทXองถิ่นและสถาน

ประกอบการระหวIางเรียน 

 

- ผลงานวิจัย 

- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใหXบริการทาง

วิชาการ 

- รายงานผลการประเมินความ

พ ึงพอใจของน ักศ ึกษาและ

ผูXประกอบการ 

พัฒนาสถานที่และอุปกรณ/การ

เ ร ี ยนการสอน ให X ม ี ความ

ทันสมัยตIอการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 

- จัดหางบประมาณสนับสนุน - รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

   1.1 ระบบ 

        ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปsการศึกษาแบIงออกเปmน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไมIนXอยกวIา 15 สัปดาห/  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ/มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขXอ 6 ) 

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร?อน 

        ไมIมี  

   1.3 การเทียบเคียงหนRวยกิตในระบบทวิภาค 

        ไมIมี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน- เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

          2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

                 1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

                     ภาคการศึกษาภาคเรียนท่ี 1   เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 

                     ภาคการศึกษาภาคเรียนท่ี 2   เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน        

2) การสำเร็จการศึกษา  

     ใชXเวลาศึกษาไมIนXอยกวIา 6 ภาคการศึกษาปกติ  และไมIเกิน 16  ภาคการศึกษาปกติ    

          2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา    

การลงทะเบียนเรียนไมIเกิน 22 หนIวยกิต เปmนไปตามขXอบังคับวIาดXวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี พ.ศ. 2553  (หมวด 4) (ภาคผนวก ช) หากตXองการลงทะเบียน

เรียนนอกเหนือจากน้ีใหXเปmนไปตามขXอบังคับ 

          2.1.3 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา    

เปmนไปตามขXอบังคับวIาดXวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 

2.2 คุณสมบัติของผู?เข?าศึกษา 

          2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

เทียบเทIา หรือ 

 2.2.2 สำเร ็จการศ ึกษาระด ับประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพช ั ้นส ู ง  (ปวส. )  จากสถาบ ัน ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการขXาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหXการรับรอง โดยสามารถ

ยกเวXนการเรียนบางรายวิชา หรือ 
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 2.2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

และสำนักงานคณะกรรมการขXาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหXการรับรอง 

 2.2.4 ผIานการคัดเลือกตามหลักเกณฑ/ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนด (และ/หรือ เปmนไป

ตามขXอบังคับวIาดXวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 

2) (ภาคผนวก ช) ) 

2.3 ปåญหาของนักศึกษาแรกเข?า 

          นักศึกษามีพื ้นฐานความรู XดXานวิทยาศาสตร/ คณิตศาสตร/ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร/ไมI

เพียงพอในการศึกษาตIอในรายวิชาของสาขาวิชา 

2.4 กลยุทธ5ในการดำเนินการเพ่ือแก?ไขปåญหา / ข?อจำกัดของนักศึกษาในข?อ 2.3 

กลยุทธ/ในการดำเนินการเพื่อแกXไขป|ญหาใหXกับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรูXไมIเพียงพอ โดยจัดสอน

ปรับพื้นฐานในชIวงแรกเขXาและระหวIางการศึกษา เชIน โครงการปรับพื้นฐานสำหรับวิชาฟqสิกส/ และ 

คณิตศาสตร/ ในชั้นปsที่ 1 โครงการซIอมเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร/เบื้องตXนใหXกับนักศึกษาชั้นปsท่ี 

2 และ โครงการอบรมเสริมความรูXภาษาอังกฤษใหXกับนักศึกษาช้ันปsท่ี 3 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู?สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปé   

 

ระดับช้ันปé 

จำนวนนักศึกษาแตRละปéการศึกษา (คน)  

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปsท่ี 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปsท่ี 2 0 30 30 30 30 

ช้ันปsท่ี 3 0 0 30 30 30 

ช้ันปsท่ี 4 0 0 0 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จำนวนบัณฑิตท่ีคาดวIาจะสำเร็จการศึกษา 0 0 0 30 30 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

           2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนIวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 

ปéงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

คIาบำรุงการศึกษา/

คIาลงทะเบียน (เหมาจIาย) 

900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 

รวมรายรับ 990,000 1,980,000 2,97,000 3,960,000 3,960,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจIาย (หนIวย : บาท)  

หมวดเงิน 

ปéงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดำเนินการ      

เงินเดือน  1,500,000 1,575,000 1,653,750 1,736,438 1,823,260 

คIาตอบแทน 12,500 13,750 15,125 16,638 18,300 

คIาใชXสอย 18,750 20,625 22,688 24,957 27,453 

คIาวัสดุ 31,250 34,375 37,812 41,953 45,752 

รายจIายอ่ืน ๆ - - - - - 

รวม (ก) 1,562,500 1,643,750 1,729,375 1,819,625 1,914,765 
ข. งบลงทุน      

คIาครุภัณฑ/ 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 
คIาท่ีดิน - - - - - 
คIาส่ิงกIอสรXาง - - - - - 

รวม (ข) 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 
รวม (ก) + (ข) 1,762,500 1,893,750 2,029,375 2,169,626 2,314,765 
จำนวนนักศึกษา  30 60 90 120 120 
คIาใชXจIายตIอหัวท่ีใชXในการ

ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรน้ี 
(คIาใชXจIายเฉล่ียตIอหัวนักศึกษา จำนวน  24,214 บาท/คน/ปs) 
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2.7 ระบบการศึกษา 

þ จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน 

r  แบบทางไกลผIานส่ือส่ิงพิมพ/เปmนหลัก 

r  แบบทางไกลผIานส่ือแพรIภาพและเสียงเปmนส่ือหลัก 

r  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส/เปmนส่ือหลัก (E-learning) 

r  แบบทางไกลอินเทอร/เน็ต 

หมายเหตุ   1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีส่ือการเรียนรูXผIานระบบออนไลน/ และ 

     2) บางรายวิชาในหลักสูตรมีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

     3) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใชXแนว

ปฏิบัติการกำหนดหนIวยกิตเชIนเดียวกับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

2.8 การเทียบโอนหนRวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข?ามหาวิทยาลัย (ถ?ามี) 

      เปmนไปตามขXอบังคับวIาดXวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     

พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช) 

3. หลักสูตรและอาจารย5ผู?สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหนRวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมIนXอยกวIา  142  หนIวยกิต 

3.1.2 โครงสร?างหลักสูตร      

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมRน?อยกวRา  30  หนRวยกิต 

  1. กลุIมวิชาภาษาและการส่ือสาร  ไมIนXอยกวIา  12  หนIวยกิต 

  2. กลุIมวิชามนุษยศาสตร/   ไมIนXอยกวIา    6  หนIวยกิต 

  3. กลุIมวิชาสังคมศาสตร/   ไมIนXอยกวIา    6  หนIวยกิต 

  4. กลุIมวิชาวิทยาศาสตร/และคณิตศาสตร/ ไมIนXอยกวIา    6  หนIวยกิต 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ    ไมRน?อยกวRา 106  หนRวยกิต 

  1. กลุIมวิชาแกน บังคับเรียน   ไมIนXอยกวIา   65  หนIวยกิต 

  2. กลุIมวิชาบังคับ บังคับเรียน  ไมIนXอยกวIา   28  หนIวยกิต 

  3. กลุIมวิชาชีพเลือก ใหXเลือกเรียน  ไมIนXอยกวIา     6  หนIวยกิต 

  4.กลุIมฝ°กประสบการณ/วิชาชีพ  ไมIนXอยกวIา     7  หนIวยกิต 

ค . หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมRน?อยกวRา     6  หนRวยกิต 
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หมายเหตุ   1) กล ุ .มว ิชาภาษาและการสื ่อสาร ให =น ักศ ึกษาเล ือกเร ียนภาษาอังกฤษไม.น =อยกว .า 9 หน.วยกิต  

                      และเลือกเรียนกลุ.มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม.น=อยกว.า 3 หน.วยกิต 

       2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให=เลือกกลุ.มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

                     เปRนไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น 

                  3) ทั้งนี้ในกรณีข=อ 1) และ 2) ต=องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม.น=อยกว.า 12 หน.วยกิตตลอดหลักสูตร  

  4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต5น ให=มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน

CEFR ที่ระดับ A2 และ 

     รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให=มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ

มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 

    รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณFทั่วไป ให=มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ

มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

    รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให=มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ

มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

  5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมี

แนวทางการจ ัดการเร ียนการสอนโดยใช =ป dญหาเป Rนฐาน (Problem-based Learning:  PBL)  

โดยกำหนดหน.วยกิตและให=มีการจัดชั ่วโมงการเรียนการสอนควบคู .ไปกับการใช=ระบบออนไลนw  

สื่อออนไลนw และเน=นฝyกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข=องอย.างหลากหลาย ดังนี้ 

3 (1-2-6) หมายถึง 3 หนKวยกิต  
  1 ชั่วโมงบรรยาย = 15 ชั่วโมงตKอภาคการศึกษาปกติ คิดเปSน 1 หนKวยกิต 
  1-2 ชั่วโมงปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงตKอภาคการศึกษาปกติ คิดเปSน 1 หนKวยกิต 
  6 ชั่วโมงศึกษาด5วยตนเองตKอสัปดาหF 
 

3.1.3 รายวิชาในแตRละหมวดวิชาและจำนวนหนRวยกิต 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมRน?อยกวRา        30 หนRวยกิต 

         1) กลุRมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา                             หนRวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด?วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบ้ืองตXน             Non-Credit 

  Basic English 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน     3 (1-2-6) 

English in Daily Life  

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ/ท่ัวไป     3 (1-2-6) 

English in General Situations 

 2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ     3 (1-2-6) 

    English in Workplace 

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      3 (1-2-6) 

   Thai for Communication  
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2220520  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ     3 (1-2-6) 

      Thai for Specific Purposes 

2220530  ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห/     3 (1-2-6) 

  Thai for Critical thinking 

หมายเหตุ 

1) กลุIมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหXนักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไมIนXอยกวIา 9 หนIวยกิต 

และเลือกเรียนกลุIมวิชาภาษาและการส่ือสาร วิชาอ่ืน ๆ ไมIนXอยกวIา 3 หนIวยกิต 

 2) หรือกรณีท่ีหลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ใหXเลือกกลุIมวิชาภาษาและการ

ส่ือสารเปmนไปตามเง่ือนไขของวิชาชีพน้ัน ๆ 

            3) ท้ังน้ีในกรณีขXอ 1) และ 2) ตXองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไมIนXอยกวIา 12 หนIวยกิตตลอด

หลักสูตร 

 4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบ้ืองต?น ใหXมีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ

มาตรฐานCEFR ท่ีระดับ A2 และ 

รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันใหXมีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม

กรอบมาตรฐาน CEFR ท่ีระดับ A2+ และ 

รายวิชา 2220202ภาษาอังกฤษในสถานการณ5ท่ัวไปใหXมีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ

ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ท่ีระดับ B1 และ 

รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ใหXมีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ

ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ท่ีระดับ B1+ 

  5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใชXวิธีการเรียนการสอนแบบกำหนด

ป|ญหาเปmนฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based 

โดยกำหนดหนIวยกิตและใหXมีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคูIกับการเรียนรูX

ดXวยตนเองผIานระบบการสอนออนไลน/และเนXนฝ°กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวขXองอยIาง

หลากหลาย  

วิธีการกำหนดหนIวยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ

หลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีใชXแนวปฏิบัติการกำหนดจำนวนหนIวยกิตในทำนองเดียวกันน้ี ดังน้ี 

3 (1-2-6) หมายถึง จำนวนหนRวยกิต 3 หนRวยกิต 

 1    บรรยาย/ทฤษฎี    =  15 ช่ัวโมงตRอภาคการศึกษาปกติ คิดเป=น 1 

หนRวยกิตและให?มีการศึกษาค?นคว?าด?วยตนเองจำนวน 4 เทRาของช่ัวโมงบรรยาย/ทฤษฎี     

 1-2 ฝóกทดลอง/ปฏิบัติ  =  30 ช่ัวโมงตRอภาคการศึกษาปกติ คิดเป=น 1 

หนRวยกิตและให?มีการศึกษาค?นคว?าด?วยตนเองจำนวน 1 เทRาของช่ัวโมงฝóกทดลอง/ปฏิบัติ   

จำนวนช่ัวโมงในวงเล็บเม่ือรวมกันจะเป=น 3 เทRาของจำนวนหนRวยกิต 
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2) กลุRมวิชามนุษยศาสตร5 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด?วยตนเอง) 

 2810310 นันทนาการในชีวิตประจำวัน     3 (1-2-6) 

  Recreation In Daily Life 

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบตIอสังคม    3 (1-2-6) 

  Ethics and Social Responsibility 

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต    3 (1-2-6) 

  Life Skills and Personal Development in a Dynamic World 

3310810 จิตวิทยาการส่ือสาร      3 (1-2-6) 

  Communication Psychology 

 

3) กลุRมวิชาสังคมศาสตร5 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด?วยตนเอง) 

 2221210 ศาสตร/พระราชาเพ่ือการพัฒนาทXองถ่ิน    3 (1-2-6) 

   King Wisdom for Local Development 

 2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ    3(1-2-6) 

   Phetchaburi Study for Entrepreneur 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกป|จจุบัน      3 (1-2-6) 

      Thai Society and the Current ASEAN Community 

 2310410 พลเมืองท่ีเขXมแข็ง      3 (1-2-6) 

  Potency Citizen 

2340310  ความรูXเบ้ืองตXนเก่ียวกับกฎหมาย       3 (1-2-6) 

      Basic Knowledge of Laws  

3211110 การผลิตและการรูXเทIาทันส่ือดิจิทัล     3 (1-2-6) 

   Digital Media Production and Media Literacy 

3330010 เศรษฐศาสตร/ในชีวิตประจำวัน     3 (1-2-6) 

   Economics in Daily Life 

3330020 ผูXประกอบการรุIนใหมI      3 (1-2-6) 

   Modern Entrepreneur 

3330030 ภาวะผูXนำและการทำงานเปmนทีม     3 (1-2-6) 

Leadership and Teamwork 

3330110 การพาณิชย/อิเล็กทรอนิกส/เบ้ืองตXน     3 (1-2-6) 

   Basic E-Commerce 

 3003110 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3 (1-2-6) 

  21st Century Skills for Living and Occupations 
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4) กลุRมวิชาวิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5  

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด?วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ       3 (1-2–6) 

      Sports for Health Development 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี       3 (1-2-6) 

      World, Science and Technology 

    4410110  ส่ิงแวดลXอมกับเทคโนโลยีสีเขียว       3 (1-2-6) 

      Environment and Green Technology 

4420310  เคมีในชีวิตประจำวัน       3 (1-2-6) 

      Chemistry in Daily Life 

4430110  คณิตศาสตร/สำหรับธุรกิจ       3 (1-2-6) 

      Mathematics for Business 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ       3 (1-2-6) 

      Thinking and Decision Making 

4520110  การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ       3 (1-2-6) 

    Thai cooking and International cooking 

4520120  ขนมและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ        3 (1-2-6) 

      Dessert and Beverage for Business 

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ/และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 

      Conservation Biology and Plants 

5600010  เกษตรในชีวิตประจำวัน       3 (1-2-6) 

      Agriculture in Daily Life 

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3 (1-2-6) 

      Renewable Energy and Energy Saving 

6530410  การสรXางสรรค/นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทXองถ่ิน      3 (1-2-6) 

    Innovation Creative for local development 

6840110  จิตสำนึกและวินัยจราจร       3 (1-2-6) 

      Conscious mind and Traffic Discipline 

7440110  ทักษะการใชXคอมพิวเตอร/ในโลกพลวัต       3 (1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 

7003120 ทักษะการคิด       3 (1-2-6) 

Thinking Skills 

 8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3 (1-2-6) 

   Life and Health 
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะด?าน    ไมRน?อยกวRา  106 หนRวยกิต 

         1) กลุRมวิชาแกน บังคับเรียน  65 หนRวยกิต 

 1.1) กลุRมวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร5และวิทยาศาสตร5 21 หนRวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                 หนRวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด?วยตนเอง) 

4011101 ฟqสิกส/ 1 3 (3–0–6) 

  Physics 1 

4011102 ปฏิบัติการฟqสิกส/ 1 1 (0–3–0) 

  Physics Laboratory 1  

4011103 ฟqสิกส/ 2 3 (3–0–6) 

  Physics 2 

4011104 ปฏิบัติการฟqสิกส/ 2 1 (0–3–0) 

  Physics Laboratory 2 

4021101 เคมี 1  3 (3–0–6) 

  Chemistry 1 

4021102  ปฏิบัติการเคมี 1 1 (0–3–0) 

  Chemistry Laboratory 1 

5501101 คณิตศาสตร/วิศวกรรม 1 3 (3–0–6) 

             Engineering Mathematics 1 

5501102 คณิตศาสตร/วิศวกรรม 2 3 (3–0–6) 

             Engineering Mathematics 2 

5502101 คณิตศาสตร/วิศวกรรม 3 3 (3–0–6) 

             Engineering Mathematics 3 

 

 1.2) กลุRมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม    44 หนRวยกิต 

  (1) กลุRมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมการส่ือสาร  33 หนRวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                 หนRวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด?วยตนเอง) 

5531103  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร/เบ้ืองตXน 3 (2–2–5) 

  Introduction to Computer Programming 

5531104  วิศวกรรมไฟฟyา  3 (3–0–6) 

  Electrical Engineering 

5531105  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟyา  1 (0–3–0) 

  Electrical Engineering Laboratory 

5532105  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส/  3 (3–0–6) 

  Electronic Engineering  
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5532106  ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส/  1 (0–3–0) 

  Electronic Engineering Laboratory 

5532301  วิศวกรรมแมIเหล็กไฟฟyา  3 (3–0–6) 

             Electromagnetic Engineering  

5534109 ระบบควบคุม  3 (3–0–6) 

  Control Systems 

5591102  เขียนแบบวิศวกรรม  3 (2–2–5) 

  Engineering Drawing 

5532107 การวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟyา 3 (3–0–6) 

  Electrical Instruments and Measurements 

5532108 ปฏิบัติการการวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟyา 1 (0–3–0) 

  Electrical Instruments and Measurements Laboratory 

5532201 หลักการส่ือสาร 3 (3–0–6) 

   Principle of Communication 

5591301  วัสดุวิศวกรรม 3 (3–0–6) 

  Engineering Material 

5591120  กลศาสตร/วิศวกรรม 1  3 (3–0–6) 

  Engineering Mechanic 1  

 

  (2) กลุRมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมสารสนเทศ  11 หนRวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                 หนRวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด?วยตนเอง) 

5531106   วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสารเบ้ืองตXน 2 (1–3–2) 

  Introduction to Information and Communication Engineering 

5532402 การออกแบบฐานขXอมูล 2 (1–3–2) 

  Database Systems Design 

5533109 การออกแบบวงจรดิจิทัล 2 (1–3–2) 

  Digital Circuit Design 

5534205 วิศวกรรมฝ|งตัวและอินเทอร/เน็ตสำหรับทุกสรรพส่ิง 2 (1–3–2) 

  Embedded Engineering and Internet of things 

5534405 การวิเคราะห/และออกแบบระบบ 2 (1–3–2) 

  System Analysis and Design  

5534607 สัมมนาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 1 (0–3–0) 

  Seminar in Information and Communication Engineering   
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          2) กลุRมวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน   28 หนRวยกิต 

  2.1) กลุRมวิชาชีพบังคับวิศวกรรมการส่ือสาร บังคับเรียน   17 หนRวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                 หนRวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด?วยตนเอง) 

5532202 การส่ือสารขXอมูลและเครือขIายคอมพิวเตอร/ 3 (2–2–5) 

  Data Communication and Computer Network    

5532302 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 (3–0–6) 

  Microwave Engineering 

5532303 วิศวกรรมสายอากาศ 3 (3–0–6) 

  Antenna Engineering 

5533203 การส่ือสารใยแสง 3 (3–0–6) 

  Optical Communication  

5534207 โครงขIายส่ือสารและสายสIง 3 (3–0–6) 

  Communication Network and Transmission Lines 

5534208 ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่ือสาร 1 1 (0–3–0) 

  Communication Engineering Laboratory 1 

5534209 ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่ือสาร 2 1 (0–3–0) 

  Communication Engineering Laboratory 2 

 

2.2) กลุRมวิชาชีพบังคับวิศวกรรมสารสนเทศ บังคับเรียน   11 หนRวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                 หนRวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด?วยตนเอง) 

5533602 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร/และเครือขIาย 2 (1–3–2) 

  Security in Computer and Networking Systems 

5534101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรสารสนเทศและการส่ือสาร  3 (3–0–6) 

  English for Information and Communication Engineering 

5534210 เครือขIายไรXสายและเคล่ือนท่ี  3 (3–0–6) 

  Wireless and Mobile Networks 

5534604 การบริหารเครือขIายการส่ือสาร 3 (2–2–5) 

  Communication Network Management 

 

         3) กลุRมวิชาชีพเลือก ให?เลือกเรียนไมRน?อยกวRา 6 หนRวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                 หนRวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด?วยตนเอง) 

5532401  วิศวกรรมซอฟต/แวร/ 3 (3–0–6) 

  Software Engineering 

5532502  โครงสรXางขXอมูลและอัลกอริธึม 2 (1–3–2) 

   Data Structure and Algorithm 
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5533204 การส่ือสารดิจิทัล 3 (3–0–6) 

  Digital Communication 

5533403 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2 (1–3–2) 

  Object–Oriented Programming  

5533503 ระบบปฏิบัติการ 3 (3–0–6) 

  Operating Systems 

5533603 การจัดการระบบสารสนเทศ 3 (3–0–6) 

  Management of Information Systems 

5534110 หัวขXอพิเศษทางวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 3 (3–0–6) 

  Selected Topics in Information and Communication Engineering  

5534211 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3 (3–0–6) 

  Digital Signal Processing  

5534212 การส่ือสารแถบกวXาง 3 (3–0–6) 

Broadband Communication  

5534404 การพัฒนาเว็บและแพลตฟอร/มออนไลน/ 2 (1–3–2) 

  Web Development and Online Platform  

5534406 ป|ญญาประดิษฐ/และการเรียนรูXของเคร่ือง 3 (2–2–5) 

  Artificial Intelligent and Machine Learning 

5534407 คลังขXอมูลและเหมืองขXอมูล 3 (3–0–6) 

  Data Warehouse and Data Mining  

5534408 การพัฒนาแอปพลิเคช่ันบนอุปกรณ/เคล่ือนท่ี 2 (1–3–2) 

  Application Development on Mobile Device 

5534409 มัลติมีเดีย 2 (1–3–2) 

  Multimedia  

5534605 วิศวกรรมศาสตร/กับสังคม  3 (3–0–6) 

  Engineering and Society 

5534901 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 3 (0–9–0) 

  Information and Communication Engineering Project 

         4) กลุRมวิชาฝóกประสบการณ5วิชาชีพ    7 หนRวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                 หนRวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด?วยตนเอง) 

5534801 ฝ°กประสบการณ/วิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 4 (480) 

  Field Experience in Information and Communication Engineering 

5534802 การเตรียมความพรXอมสหกิจศึกษา  1 (60) 

  Preparation for Co-Operative Education 
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5534803 สหกิจศึกษา 6 (600) 

  Co-Operative Education 

หมายเหตุ  - นักศึกษาฝóกประสบการณ5วิชาชีพให?ลงทะเบียนเรียนวิชา 5534801 และ 5534901     

ในกลุRมวิชาชีพเลือก 

   - นักศึกษาท่ีเรียนสหกิจศึกษาให?ลงทะเบียนเรียนวิชา 5534802 และ 5534803 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมRน?อยกวRา  6 หนRวยกิต 

ใหXเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไมIซ้ำกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลXว และตXองไมIเปmนรายวิชาที่กำหนดใหXเรียนโดยไมIนับหนIวยกิตรวมในเกณฑ/การสำเร็จ

หลักสูตร 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 

ปé 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 

หนRวย

กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด?วย

ตนเอง 

 

ศึกษาท่ัวไป 

 

2220200 ภาษาอังกฤษเบ้ืองตXน - - - - 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

แกน 

4011101 ฟqสิกส/ 1 3 3 0 6 

4011102 ปฏิบัติการฟqสิกส/ 1 1 0 3 0 

5501101 คณิตศาสตร/วิศวกรรม 1 3 3 0 6 

5531103 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร/เบ้ืองตXน 

3 2 2 5 

5531106 วิศวกรรมสารสนเทศและ

การส่ือสารเบ้ืองตXน 

2 1 3 2 

  รวม 18 11 12 31 

 

 

 

ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห5 ไมRน?อยกวRา 23 
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ปé 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  

หมวดวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

หนRวย

กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษา

ด?วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 1 2 6 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

แกน 

4011103 ฟqสิกส/ 2 3 3 0 6 

4011104 ปฏิบัติการฟqสิกส/ 2   1 0 3 0 

5501102 คณิตศาสตร/วิศวกรรม 2 3 3 0 6 

5591102 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 2 5 

5532107 การวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟyา 3 3 0 6 

5532108 ปฏิบัติการการวัดและ

เคร่ืองมือวัดไฟฟyา 

1 0 3 0 

 รวม 20 13 12 35 

 

 

 

ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห5 ไมRน?อยกวRา 26 
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ปé 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

หมวดวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด?วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป 

2220202 

ภาษาอังกฤษในสถานการณ/

ท่ัวไป 

3 1 2 6 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

แกน 

4021101 เคมี 1 3 3 0 6 

4021102 ปฏิบัติการเคมี 1 1 0 3 0 

5502101 คณิตศาสตร/วิศวกรรม 3 3 3 0 6 

5532301 วิศวกรรมแมIเหล็กไฟฟyา 3 3 0 6 

5591120 กลศาสตร/วิศวกรรม 1 3 3 0 6 

5533109 การออกแบบวงจรดิจิทัล 2 1 3 2 

  รวม 21 15 10 38 

 

                                                                      ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห5 ไมRน?อยกวRา 25 
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 ปé 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด?วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป 

2220203 

ภาษาอังกฤษในสถาน

ประกอบการ 

3 1 2 6 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

แกน 

5591301 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 

5531104 วิศวกรรมไฟฟyา 3 3 0 6 

5531105 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟyา 1 0 3 0 

5532105 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส/ 3 3 0 6 

5532106 ปฏิบัติการวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส/ 

1 0 3 0 

5532402 การออกแบบฐานขXอมูล 2 1 3 2 

5532201 หลักการส่ือสาร 3 3 0 6 

  รวม 22 15 13 38 

  

                                 ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห5 ไมRน?อยกวRา 28 
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  ปé 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด?วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป 

.............. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

.............. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

แกน 

5534205 วิศวกรรมฝ|งตัวและ

อินเทอร/เน็ตสำหรับทุกสรรพ

ส่ิง 

2 1 3 2 

5534109 ระบบควบคุม 3 3 0 6 

บังคับ 

5532302 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 3 0 6 

5533203 การส่ือสารใยแสง 3 3 0 6 

5534208 ปฏิบัติการวิศวกรรมการ

ส่ือสาร 1 

1 0 3 0 

ชีพเลือก .............. กลุIมวิชาชีพเลือก 2 1 3 2 

 .............. กลุIมวิชาชีพเลือก 2 1 3 2 

  รวม 22 14 16 36 

  

                                 ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห5 ไมRน?อยกวRา 30 
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ปé 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด?วย

ตนเอง 

บังคับ 

5532202 การส่ือสารขXอมูลและ

เครือขIายคอมพิวเตอร/ 

3 2 2 5 

5532303 วิศวกรรมสายอากาศ 3 3 0 6 

5534207 โครงขIายส่ือสารและสายสIง 3 3 0 6 

5534209 ปฏิบัติการวิศวกรรมการ

ส่ือสาร 2 

1 0 3 0 

แกน 5534607 สัมมนาวิศวกรรมสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

1 0 3 0 

 5534405 การวิเคราะห/และออกแบบ

ระบบ 

2 1 3 2 

ชีพเลือก .............. กลุIมวิชาชีพเลือก 2 1 3 2 

เลือกเสรี .............. กลุIมวิชาเลือกเสรี 3 3 0 6 

  รวม 18 13 14 27 

 

                                     ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห5 ไมRน?อยกวRา 27 
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ปé 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด?วย

ตนเอง 

บังคับ 

5534604 

 

การบริหารเครือขIายการ

ส่ือสาร 

3 2 2 5 

5534210 เครือขIายไรXสายและเคล่ือนท่ี 3 3 0 6 

แกน 5534101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร

สารสนเทศและการส่ือสาร 

3 3 0 6 

ฝ°กประสบการณ/

วิชาชีพ 

5534802 การเตรียมความพรXอมสหกิจ

ศึกษา (เฉพาะนักศึกษาท่ี
เรียนสหกิจศึกษา) 

1 0 60 0 

ชีพเลือก 5533602 ความปลอดภัยในระบบ

คอมพิวเตอร/และเครือขIาย 

2 1 3 2 

 5534901 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศ

และการส่ือสาร (นักศึกษาท่ี
ไม:เรียนสหกิจศึกษา) 

3 0 9 0 

เลือกเสรี .............. กลุIมวิชาเลือกเสรี 3 3 0 6 

  รวม (ไมKเลือกเรียนสหกิจศึกษา) 17 12 14 25 

  รวม (เลือกสหกิจศึกษา) 15 12 9 25 

  

                                 ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห5   - ไมRเลือกเรียนสหกิจศึกษา = 26 

      - เลือกเรียนสหกิจศึกษา = 21 
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ปé 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด?วย

ตนเอง 

ฝ°กประสบการณ/

วิชาชีพ 

5534801 ฝ°กประสบการณ/วิชาชีพ

วิศวกรรมสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (นักศึกษาท่ีไมIเรียนสห

กิจศึกษา) 

4 - 480 - 

5534803 สหกิจศึกษา (นักศึกษา

เรียนสหกิจศึกษา) 

6 - 600 - 

  รวม (ไมKเลือกเรียนสหกิจศึกษา) 4 - 480 - 

  รวม (เลือกสหกิจศึกษา) 6 - 600 - 

                                 

                                 ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห5   - ไมRเลือกเรียนสหกิจศึกษา ไมRน?อยกวRา 480 

      - เลือกเรียนสหกิจศึกษา ไมRน?อยกวRา 600 

  

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

คำอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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3.2 ช่ือ - นามสกุล ตำแหน5งและคุณวุฒิของอาจารยA 
3.2.1  อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับท่ี 
 

ช่ือ-นามสกุล 
 

ตำแหน5งวิชาการ 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ปN พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปN) 

2559 2560 2561 2562 

1 

 

นางสาวปาณิศา แก/วสวัสด์ิ ผู/ชFวยศาสตราจารย, วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟKา) 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟKา) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

เจ/าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

เจ/าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

เจ/าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 

 

2544 

 

2542 

24 24 24 24 

2 นายกฤษณ, ไชยวงศ, ผู/ชFวยศาสตราจารย, วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

เจ/าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2551 

 

2546 

24 24 24 24 

3 

 

นางสาววรรณวิศา วัฒนสินธุ, 

 

อาจารย, วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟKา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล/าพระนครเหนือ 

2555 

2551 

24 24 24 24 
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ลำดับท่ี 
 

ช่ือ-นามสกุล 
 

ตำแหน5งวิชาการ 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ปN พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปN) 

2559 2560 2561 2562 

4 

 

นายกิตติพงศ,  นวลใย 

 

 

อาจารย, วท.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟKา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล/าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล/าพระนครเหนือ 

2555 

 

2550 

24 24 24 24 

5 นางสาวศิริพันธุ, วิชัยดิษฐ 

 
อาจารย, 

 
MSc.  

(Advanced Computing - 

Machine Learning, Data 

Mining and High 

Performance Computing)  

วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร,) 

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร,) 

University of Bristol  

(United Kingdom) 

 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 

 

 

 

 

2551 

2548 

24 24 24 24 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยAผูXรับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
 
  



มคอ.2 
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3.2.2  อาจารย,ประจำหลักสูตร 

ลำดับท่ี 
 

ช่ือ-นามสกุล 
 

ตำแหน5งวิชาการ 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ปN พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปN) 

2559 2560 2561 2562 

1 

 

นางสาวปาณิศา แก/วสวัสด์ิ ผู/ชFวยศาสตราจารย, วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟKา) 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟKา) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

เจ/าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

เจ/าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

เจ/าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 

 

2544 

 

2542 

24 24 24 24 

2 นายกฤษณ, ไชยวงศ, ผู/ชFวยศาสตราจารย, วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

เจ/าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2551 

 

2546 

24 24 24 24 

3 

 

นางสาววรรณวิศา วัฒนสินธุ, 

 

อาจารย, วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟKา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล/าพระนครเหนือ 

2555 

2551 

24 24 24 24 

4 

 

นายกิตติพงศ,  นวลใย 

 

 

อาจารย, วท.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟKา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล/าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล/าพระนครเหนือ 

2555 

 

2550 

24 24 24 24 
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ลำดับท่ี 
 

ช่ือ-นามสกุล 
 

ตำแหน5งวิชาการ 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ปN พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปN) 

2559 2560 2561 2562 

5 นางสาวศิริพันธุ, วิชัยดิษฐ 

 
อาจารย, 

 
MSc.  

(Advanced Computing - 

Machine Learning, Data 

Mining and High 

Performance Computing)  

วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร,) 

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร,) 

University of Bristol  

(United Kingdom) 

 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 

 

 

 

 

2551 

2548 

24 24 24 24 

6 นางสาวดวงกมล อังอำนวยศิริ อาจารย, ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟKาส่ือสาร) 
 
ค.อ.บ. (ครุศาสตร,วิศวกรรม 

(วิศวกรรมโทรคมนาคม)) 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

เจ/าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

เจ/าคุณทหารลาดกระบัง 

 

2559 

 
2558 

24 24 24 24 

7 นายประกิจ  อินทะชัย อาจารย, วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟKา) 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟKา) 

อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร 

2563 

2556 

2554 

24 24 24 24 

 
 



มคอ.2 
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4. องค'ประกอบเก่ียวกับประสบการณ'ภาคสนาม (ถ;ามี) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู;ของประสบการณ'ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู6ประสบการณ< ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข6าใจในหลักการ ความจำเปMน

ในการเรียนรู6ทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 

2) บูรณาการความรู6ท่ีเรียนมาในการแก6ปSญหาทำงานได6อยVางเหมาะสม 

3) มีมนุษยสัมพันธ<และสามารถทำงานรVวมกับผู6อ่ืนได6ดี 

4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข6าใจวัฒนธรรมขององค<กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให6เข6ากับ

สถานประกอบการได6 

5) มีความกล6าในการแสดงออก และนำความคิดสร6างสรรค<ไปใช6ประโยชน<ในงานได6 
6) มีทักษะการส่ือสารด6านการพูด เขียน คิดวิเคราะห<ประมวลผล 

4.2 ชFวงเวลา 

1) ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปaท่ี 4 สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกวิชาฝcกประสบการณ<วิชาชีพ 
2) ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปaท่ี 4 สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกวิชาสหกิจศึกษา 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ภาคการศึกษา/

(สัปดาห') 
ทักษะ 

ข้ันปRท่ี  

1 2 3 4 

1 / (1 – 16) ฝcกการเตรียมความพร6อมสหกิจศึกษา    ü 

2 / (1 – 16) ฝcกทักษะสหกิจศึกษาทางวิศวกรรม

สารสนเทศและการส่ือสาร หรือฝcก

ประสบการณ<วิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

   ü 

 
5. ข;อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ;ามี) 

5.1 คำอธิบายโดยยFอ 

ศึกษาค6นคว6า ทำการทดลอง รวมถึง พัฒนาส่ิงประดิษฐ< และรายงานผลจากการทดลองด6านตVาง ๆ 
หรือดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพในประเด็นท่ีเก่ียวข6องทางวิศวกรรมสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู; 

นักศึกษามีความรู6ความเข6าใจในการทำโครงงาน  สามารถทำวิจัยเบ้ืองต6น และเขียนรายงานผลการทำ
โครงงานด6านวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสารได6 
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5.3 ชFวงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ของช้ันปaท่ี 4 
5.4 จำนวนหนFวยกิต 

3 หนVวยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

     1) มีการแตVงต้ังอาจารย<ท่ีปรึกษาโครงงานให6นักศึกษาทุกคน 

     2) มีการกำหนดตารางเวลาท่ีชัดเจนในการให6คำปรึกษาของอาจารย<ท่ีปรึกษาแกVนักศึกษา 

     3) อาจารย<ท่ีปรึกษาให6คำปรึกษาในการเลือกหัวข6อและกระบวนการศึกษาค6นคว6า 
    4) มีตัวอยVางโครงงานให6ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

    ประเมินผลจากรายงานความก6าวหน6าในการทำโครงงาน  โดยอาจารย<ท่ีปรึกษา และประเมินผล
จากผลสำเร็จของโครงงาน  และจัดสอบโดยการนำเสนอ ท่ีมีกรรมการสอบไมVน6อยกวVา 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) ด6านคุณธรรม จริยธรรม 

- มีวินัย ตรงตVอเวลา รับผิดชอบ

ตVอตนเองและสังคม เคารพกฏ

ระเบ ียบและข 6อบ ังค ับของ

องค<กรและสังคม 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และ ว ิ ช า ชี พ  และม ี ค ว าม

รับผิดชอบในฐานะผู6ประกอบ

วิชาชีพ รวมถึงเข6าใจถึงบริบท

ทางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรม

ในแตVละสาขาตั ้งแต Vอด ีตถึง

ปSจจุบัน 

- ให6ความสำคัญเรื ่องวินัย การตรงตVอเวลา การสVงงานภายใน

กำหนด 

- ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข6อบังคับของสาขาวิชา คณะ และ

มหาวิทยาลัย 

2) ด6านความรู6 

- สามารถคิด วิเคราะห< และ

แก6ไขปSญหาด6านวิศวกรรมได6

อยVางมีระบบ รวมถึง การใช6

ข6อมูลประกอบการตัดสินใจใน

ก า ร ท ำ ง า น ไ ด 6 อ ย V า ง มี

ประสิทธิภาพ 

- สามารถใช6ความรู6และทักษะ

ในสาขาว ิชาของตนในการ

ประยุกต<แก6ไขปSญหาในงานจริง

ได6 

- ใช6การสอนหลายรูปแบบ โดยเน6นหลักทางทฤษฏีและการปฏิบัติ

เพ่ือให6เกิดองค<ความรู6 

- การฝcกประสบการณ<จากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 

- การเตรียมความพร6อมให6กับนักศึกษากVอนการฝcกประสบการณ< 

หรือ สหกิจศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

3) ด6านทักษะทางปSญญา 

- สามารถคิด วิเคราะห< และ

แก6ไขปSญหาด6านวิศวกรรมได6

อยVางมีระบบ รวมถึงการใช6

ข6อมูลประกอบการตัดสินใจใน

ก า ร ท ำ ง า น ไ ด 6 อ ย V า ง มี

ประสิทธิภาพ 

- สามารถสืบค 6นข 6อม ูลและ

แสวงหาความรู6เพิ่มเติมได6ด6วย

ตนเองเพ่ือการเรียนรู6ตลอดชีวิต 

และทันตVอการเปลี ่ยนแปลง

ทางองค<ความรู6และเทคโนโลยี

ใหมVๆ 

- สVงเสริมการเรียนรู 6โดยการแก6ไขปSญหาที ่เกิดขึ ้นจากการฝcก

ปฏิบัติจริง 

- การศึกษาค6นคว6าอยVางเปMนระบบ โดยใช6หลักการวิจัย เชVน การ

ทำปSญหาพิเศษ การทำโครงงาน 

- สVงเสริมการเรียนรู6เรื่องสถานการณ< ความเปลี่ยนแปลงตVางๆ ท้ัง

ในระดับท6องถิ ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ

อยVางย่ิงด6านเครือขVายคอมพิวเตอร<และการส่ือสารไร6สาย 

- สVงเสริมการค6นคว6าความรู6ให6ทันเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบ

ใหมV ๆ ท่ีพัฒนาอยVางตVอเน่ือง  

4) ด 6 านท ั กษะความส ั มพ ั นธ<

ร ะหว V า งบ ุ ค คลและคว าม

รับผิดชอบ 

- ร ู 6จ ักบทบาทหน6าที ่  และมี

ความรับผิดชอบในการทำงาน

ตามที่มอบหมายทั้งบุคคล งาน

กล ุ Vม  สามารถปร ับต ัวและ

ทำงานรVวมกับผู6อื่น ทั้งในฐานะ

ผ ู 6 นำและผ ู 6 ตามได 6 อย V า ง มี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได6

อ ย V า ง เ หม า ะสมก ั บ ค ว าม

รับผิดชอบ 

- สVงเสริมการทำงานกลุVมหรือกิจกรรมที่นักศึกษาทำรVวมกันโดยให6

หมุนเวียนการเปMนผู6นำและการเปMนสมาชิกกลุVม 

- ให6ความสำคัญในการแบVงหน6าที ่ความรับผิดชอบและการให6

ความรVวมมือ 

- ปลูกฝSงให6มีความรับผิดชอบตVอหน6าท่ีท่ีได6รับในงานกลุVม 

- สVงเสริมให6นักศึกษากล6าแสดงออกและเสนอความคิด 

- ใช6วิธีการสอนแบบเปmดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อฝcก

การยอมรับความคิดเห็นของผู6อ่ืนด6วยเหตุผล 

5) ด6านทักษะในการวิเคราะห<เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช6

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีทักษะในการใช6คอมพิวเตอร<

สำหรับการทำงานที่เกี ่ยวข6อง

กับวิชาชีพได6อยVางดี 

- เพิ่มเติมความรู6 ด6านคอมพิวเตอร<สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข6อง

กับวิชาชีพ เชVน การเขียนโปรแกรม 

- การใช6คอมพิวเตอร<และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ

ผลงานท่ีได6รับมอบหมาย 

- สVงเสริมการใช6งานเครื่องมือสื่อสารตVาง ๆ เพื่อการค6นคว6าข6อมูล

อยVางมีประสิทธิภาพ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

6) ด6านความรู 6และทักษะความ

เช่ียวชาญเฉพาะของบัณฑิต 

- ระบบเครือขVาย

คอมพิวเตอร< 

- ระบบการสื ่อสารไร6สาย

และเคล่ือนท่ี 

- การฝcกประสบการณ<วิชาชีพและสหกิจศึกษาในหนVวยงานและ

บริษัทด6านระบบเครือขVายคอมพิวเตอร<และการส่ือสารไร6สาย 

- อบรมด6านระบบเครือขVายคอมพิวเตอร< 

- มีคณาจารย<พิเศษหรือผู6มีความรู6จากสถานประกอบการด6าน

ระบบเครือขVายคอมพิวเตอร<และระบบการส่ือสารไร6สายเข6ารVวม

สอนในหลักสูตร 

7) ด6านอ่ืนๆ 

- ความสามารถในการใช6

ภาษาอังกฤษหรือภาษาตVาง 

ประเทศอ่ืนๆเพ่ือการ

ติดตVอส่ือสาร (การฟSง พูด อVาน 

เขียน) 

- มีวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือฝcกการพูด และนำเสนอเปMนภาษาอังกฤษ 

- สVงเสริมการเรียนรู6ภาษาอังกฤษ คำศัพท< คู Vมือ บทความทาง

เทคนิคด6านวิศวกรรม 

- สVงเสริมการใช6ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร และสืบค6นข6อมูล 

 
2. ผลลัพธ'การเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

  

ผลลัพธ'การเรียนรู;ท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธ'การสอน 

กลยุทธ'สำหรับวิธีการวัดและ

ประเมิน 

PLO1 :  มีความรู6ทางด6านวิศวกรรม 

และพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร< 

- สอนแบบใช6ปSญหาเปMน

ฐาน 

- สอนแบบปฏิบัติการ 

- มอบหมายงาน 

- ประเมินความรู6ในการ

สอบข6อเขียน 

- ประเมินความรู6ในการ

สอบปฏิบัติ 

- ประเมินผลงานที่ได6รับ

มอบหมาย 

PLO2 :  สามารถทำงานรVวมกันเปMน

ทีมได6 

- สอนแบบใช6โครงงาน

เปMนฐาน 

- มอบหมายงานเปMนทีม

และนำเสนอผลงาน 

 

- ประเมินผลจาก

โครงงานและการ

นำเสนอผลงานท่ีได6รับ

มอบหมาย 
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ผลลัพธ'การเรียนรู;ท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธ'การสอน 

กลยุทธ'สำหรับวิธีการวัดและ

ประเมิน 

PLO3 :  สามารถติดตVอส่ือสารได6

อยVางมีประสิทธิภาพ 

- สอนโดยใช6กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานและ

นำเสนอผลงาน 

 

- ประเมินความรู6ในการ

สอบข6อเขียน 

- ประเมินความรู6จาก

การสอบปฏิบัติ 

- ประเมินผลจากการ

นำเสนอผลงานท่ีได6รับ

มอบหมาย 

PLO4 :  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ - สอนโดยใช6กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานและ

นำเสนอผลการศึกษา

ค6นคว6า 

 

- ประเมินความรู6ในการ

สอบข6อเขียน 

- ประเมินผลจากการ

นำเสนอผลงานท่ีได6รับ

มอบหมาย 

- การสังเกตการ

ปฏิบัติงานและการ

ประยุกต<ใช6ความรู6ใน

สถานประกอบการ 

PLO5 :  สามารถเรียนรู6ตลอดชีพได6 - สอนโดยใช6กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานและ

นำเสนอผลการศึกษา

ค6นคว6า 

- ประเมินความรู6ในการ

สอบข6อเขียน 

- ประเมินผลจากการ

นำเสนอผลงานท่ีได6รับ

มอบหมาย 

- การสังเกตการ

ปฏิบัติงานและการ

ประยุกต<ใช6ความรู6ใน

สถานประกอบการ 
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ผลลัพธ'การเรียนรู;ท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธ'การสอน 

กลยุทธ'สำหรับวิธีการวัดและ

ประเมิน 

PLO6 :  มีความรู6และทักษะ ความ

เช่ียวชาญเฉพาะด6าน

เครือขVายคอมพิวเตอร< 

- สอนโดยใช6กรณีศึกษา/ 

ปSญหา เปMนฐาน  

- สอนแบบปฏิบัติการ 

- มอบหมายงานและการ

นำเสนอผลงาน  

 

- ประเมินความรู6จาก

การสอบข6อเขียน 

- ประเมินความรู6จาก

การสอบปฏิบัติ 

- ประเมินผลจากการ

นำเสนอผลงานและ

ประเมินผลจากงานท่ี

ได6รับมอบหมาย 

PLO7 :  มีความรู6และทักษะ ความ

เช่ียวชาญเฉพาะด6านการ

ส่ือสารไร6สายและเคล่ือนท่ี 

- สอนโดยใช6กรณีศึกษา/ 

ปSญหา เปMนฐาน  

- สอนแบบปฏิบัติการ 

- มอบหมายงานและการ

นำเสนอผลงาน  

 

- ประเมินความรู6จาก

การสอบข6อเขียน 

- ประเมินความรู6จาก

การสอบปฏิบัติ 

- ประเมินผลจากการ

นำเสนอผลงานและ

ประเมินผลจากงานท่ี

ได6รับมอบหมาย 

 

 

3. การพัฒนาผลการเรียนรู;ในแตFละด;าน 

    3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู;สูFรายวิชาพ้ืนฐาน  

หมวดวิชาศึกษาทั ่วไปกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู 6  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหVงชาติ พ.ศ.2558 (TQF : HEd.) ของ 5 ด6านมีดังน้ี 
1. มาตรฐานผลการเรียนรู;ด;านคุณธรรม และจริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู;ด;านคุณธรรม  จริยธรรม 

 1) ตระหนักในคุณคVา รู6และเข6าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสำคัญตVอการดำรงตนและ

การปฏิบัติงาน มีการนำหลักคุณธรรมมาใช6ในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน 
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2) มีวินัย ตรงตVอเวลา เสียสละ ซ่ือสัตย<สุจริต มีความรับผิดชอบตVอตนเอง วิชาชีพและ

สังคม  

3) เคารพสิทธิและรับฟSงความคิดเห็นของผู6อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคVาและศักด์ิศรีของ

ความเปMนมนุษย< 

4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเปMนแบบอยVางท่ีดีตVอผู6อ่ืนท้ังทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 

5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข6อบังคับตVาง ๆ ขององค<กรและสังคม  

   1.2 กลยุทธ'การสอนท่ีใช;พัฒนาการเรียนรู;ด;านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) สอนโดยสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมให6มีการรักษาศีล มีการฝcกสมาธิ และมีการ

ฝcกฝนทักษะทางปSญญา 

  2)ให6ความสำคัญในวินัย การตรงตVอเวลา การสVงงานภายในเวลาท่ีกำหนด 

  3)เปmดโอกาสให6นักศึกษามีกิจกรรมท่ีเปMนประโยชน<ตVอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา  

   กรุณาและความเสียสละ 

  4) สอดแทรกเร่ืองความซ่ือสัตย<ตVอตนเองและสังคม 

  5)จัดกิจกรรมคVาย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

  6) เน6นเรื่องการแตVงกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต6องตามระเบียบข6อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

  7)ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข6อบังคับขององค<กรและสังคม 

  8)ผู6สอนประพฤติตนเปMนแบบอยVางท่ีดี 
  9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

1.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู;ด;านคุณธรรม จริยธรรม 

1)การให6คะแนนการเข6าช้ันเรียน การตรงตVอเวลานัดหมาย และการสVงงานตรงเวลา 

2)พิจารณาจากผลการเข6ารVวมกิจกรรมของนักศึกษา 

3)ประเมินจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมตVาง ๆ 

4)สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข6อบังคับตVาง ๆ อยVางตVอเน่ือง 

5)ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 

6)ประเมินจากการแตVงกาย 

7) ความซ่ือสัตย<ทางวิชาการ เชVน ไมVนำผลงานของผู6อ่ืนมาเปMนของตน ไมVดัดแปลงข6อ

ค6นพบ  
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู;ด;านความรู; 

2.1 ผลการเรียนรู;ด;านความรู; 

1) มีทักษะการฟSง การพูด การอVาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีท่ี

เปMนพ้ืนฐานชีวิต 

2) มีความรอบรู6  ติดตามความก6าวหน6าทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา  และนำมา

ประยุกต<ใช6เพ่ือแก6ไขปSญหาตVาง ๆ   

3) สามารถบูรณาการความรู6ในวิชาท่ีศึกษากับความรู6ในศาสตร<อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข6อง 

4) รู6เทVาทันสถานการณ<ความเปล่ียนแปลงตVาง ๆ ท้ังในระดับท6องถ่ิน ระดับชาติ  หรือ

ระดับนานาชาติ 
  2.2  กลยุทธ'การสอนท่ีใช;พัฒนาการเรียนด;านความรู; 

 1)ใช6การสอนหลายรูปแบบ โดยเน6นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให6เกิดองค<ความรู6 
 2)มอบหมายงานการศึกษาค6นคว6าด6วยตนเองเพ่ิมเติมและการนำเสนอผลการศึกษา 
 3)จัดกิจกรรมคVาย เพื่อการเรียนการสอนที่เน6นผู6เรียนเปMนสำคัญ โดยเน6นทักษะการฟSง 

การพูด การอVาน และการเขียน 
4)การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู6ในวิชาท่ีศึกษากับความรู6ในศาสตร< 
  อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข6อง 
5)การสอนแบบใช6ปSญหาเปMนฐาน (Problem Based Learning)ฝcกการแก6ปSญหาจาก

สถานการณ<จริง 
 6)การสอนผVานระบบการเรียนการสอนออนไลน<(E-Learning)เชVน Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  2.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนด;านความรู; 

   1)ประเมินจากแบบทดสอบด6านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
   2)การทดสอบยVอย ตลอดภาคการศึกษา 
   3)ประเมินจากงานรายงานท่ีมอบหมาย 
   4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟSง การพูด การอVาน และการเขียน ได6อยVางถูกต6อง 
   5)ประเมินจากการแก6ปSญหาจากสถานการณ<จริง 
   6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาด6วยวิธีการวัดแบบตVาง ๆตามเกณฑ<

ท่ีกำหนดของแตVละรายวิชา 
7) ประเมินผลเรียนผVานระบบการเรียนการสอนออนไลน<(E-Learning) 
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3. มาตรฐานผลการเรียนรู;ด;านทักษะทางปcญญา 

  3.1 ผลการเรียนรู;ด;านทักษะทางปcญญา 

1) สามารถคิดอยVางมีวิจารณญาณ คิดอยVางสร6างสรรค< และคิดอยVางเปMนระบบ 

2) สามารถสืบค6น วิเคราะห< ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช6แก6ปSญหาอยVาง

สร6างสรรค< 

3) สามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให6มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 

4) สามารถประยุกต<ใช6กระบวนการทางวิทยาศาสตร< และสร6างนวัตกรรมท่ีเหมาะสมใน

การแก6ปSญหา 

  3.2 กลยุทธ'การสอนท่ีใช;ในการพัฒนาการเรียนรู;ด;านทักษะทางปcญญา 

1) กิจกรรมคVาย เพ่ือสVงเสริมการเรียนรู6โดยการแก6ไขปSญหาท่ีเกิดข้ึนจากการฝcกปฏิบัติ

จริง 

2) การสอนท่ีเน6นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานท่ี

สVงเสริมการคิด วิเคราะห< และสังเคราะห< 

 3) การศึกษาค6นคว6าจากส่ือท่ีหลากหลาย จากสถานท่ีจริง และสรุป วิเคราะห< 

สังเคราะห<ทำรายงาน 

 4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค6นคว6าอยVางเปMน

ระบบ  โดยใช6หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร< 

 5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  3.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู;ด;านทักษะทางปcญญา 

   1) ประเมินจากแบบทดสอบด6านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

 2) ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก6ปSญหาจากการฝcกปฏิบัติจริง 

   3) ประเมินจากผลงานท่ีได6จากการศึกษาค6นคว6าและการรายงาน 

   4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ท่ีมอบหมายให6ศึกษาค6นคว6า 
 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู;ด;านทักษะความสัมพันธ'ระหวFางตัวบุคคลและความสามารถใน 

การรับผิดชอบ 

  4.1 ผลการเรียนรู;ด;านทักษะความสัมพันธ'ระหวFางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข6าใจความแตกตVางระหวVางบุคคลและมีปฏิสัมพันธ<ท่ีดีกับผู6อ่ืน 
2) สามารถให6ความชVวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกVการแก6ไขปSญหาในสถานการณ< 

ตVาง ๆ ของกลุVมท้ังในบทบาทผู6นำหรือผู6รVวมทีมงาน  
3) มีทักษะกระบวนการกลุVมในการแก6ปSญหาสถานการณ<ตVาง ๆ  
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได6อยVางเหมาะสมกับบทบาท หน6าท่ี และความ

รับผิดชอบ 
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5) มีทักษะในการสร6างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย6งในกลุVมหรือองค<กร
อยVางเหมาะสม 

6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค<กรและสังคมอยVางตVอเน่ือง 

  4.2 กลยุทธ'การสอนที่ใช;ในการพัฒนาการเรียนรู;ด;านทักษะความสัมพันธ'ระหวFางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

   1) กิจกรรมคVาย เพื่อสVงเสริมการทำงานกลุVมโดยให6หมุนเวียนการเปMนผู6นำ และการเปMน

สมาชิกกลุVม 

   2) ให6คำแนะนำในการเข6ารVวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือสVงเสริม 

  ทักษะการอยูVในสังคม 

   3) ให6ความสำคัญในการแบVงหน6าท่ีความรับผิดชอบและการให6ความรVวมมือ 

   4) ปลูกฝSงให6มีความรับผิดชอบตVอหน6าท่ีท่ีได6รับในงานกลุVม 

 5) สVงเสริมให6นักศึกษากล6าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแหVงสิทธิ

เสรีภาพของตนเองและผู6อ่ืน 

   6) ใช6วิธีการสอนแบบเปmดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝcกการยอมรับความ 

    คิดเห็นของผู6อ่ืนด6วยเหตุผล 

   7) สVงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟSงความคิดเห็นของผู6อ่ืน 

   8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

   

 4.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู ;ด;านทักษะความสัมพันธ'ระหวFางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   1) ประเมินจากการรายงานหน6าช้ันเรียน โดยอาจารย<และนักศึกษา 

   2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ<เปMนผู6นำและผู6ตามท่ีดี 

   3) พิจารณาจากการเข6ารVวมกิจกรรมของนักศึกษา 

   4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทำงานรVวมกับผู6อ่ืน 

   5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี หรือการออกฝcกภาคสนาม 
 

5. มาตรฐานผลการเรียนรู;ด;านทักษะในการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช;

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ผลการเรียนรู;ด;านทักษะในการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช;เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถใช6เคร่ืองมือตVาง ๆ เพ่ือการสืบค6นข6อมูลท่ีเก่ียวข6อง รู6จักวิธีกรองเพ่ือกำจัด
ผลลัพธ< รู6วิธีการตรวจสอบความนVาเช่ือถือตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัย
ออนไลน< การปกปòองข6อมูลและภาพลักษณ<สVวนตน 
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2) สามารถเลือกใช6เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีหลากหลายในการติดตVอส่ือสารสนทนาการและ
ทำงานรVวมกับผู6อ่ืนแบบออนไลน< แบVงปSนเอกสารและหรือข6อคิดเห็นการประชุม
ทางไกล (video-conferenceing) ติดต้ังและใช6ซอฟต<แวร< รวมถึงแอพพลิเคช่ันท่ีเปMน
ประโยชน<บนอุปกรณ<สVวนตัว ท้ังโทรศัพท<มือถือหรือแท็บแล็ตและนำเสนอข6อมูล
ขVาวสารได6อยVางมีประสิทธิภาพ  

3)  สามารถผลิตส่ือ (และได6ผลิต) ส่ือดิจิทัล เรียนรู6หลักการพ้ืนฐานได6ตามคำแนะนำและ
สามารถทดลองทำได6 

4)  สามารถใช6ภาษาไทยและภาษาตVางประเทศในการส่ือสารท้ังการพูด การฟSง การเขียน 
ได6อยVางถูกต6อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

5)  สามารถใช6ความรู6พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร<และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห<ข6อมูลนำไปประยุกต<ใช6ในการดำเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได6อยVางเหมาะสม 

6)  สามารถติดตามความก6าวหน6าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ<โลกปSจจุบัน 
  5.2 กลยุทธ'การสอนที่ใช;ในการพัฒนาการเรียนรู;ด;านทักษะในการวิเคราะห'เชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใช;เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สอนโดยการกำหนดปSญหาเปMนฐาน เพื ่อสVงเสริมให6มีการวิเคราะห<ข6อมูลในการ
ตัดสินใจแก6ปSญหา 

2) มอบหมายงานค6นคว6าองค<ความรู6จากแหลVงข6อมูลตVาง ๆ โดยใช6คอมพิวเตอร<และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานท่ีได6รับมอบหมาย 

3) การใช6ส่ือสังคมออนไลน<เปMนส่ือการสอน 
4) การจัดการเรียนรู6แบบประสบการณ< (Experiential Learning) ให6ผู6เรียนประยุกต<ใช6

ทักษะและเช่ือมโยงองค<ความรู6นำไปปฏิบัติ นำไปใช6แก6ปSญหา 
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
6) กิจกรรมคVายพัฒนาทักษะการเรียนรู6 
7) กิจกรรมการสอนผVานระบบการเรียนการสอนออนไลน<(E-Learning)เชVน Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
 

  5.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู;ด;านทักษะในการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช;เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน 
   2) ประเมินจากทักษะการใช6คอมพิวเตอร<และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน 
   3) ประเมินผลจากผลงานท่ีได6ฝcกทดลอง ฝcกปฏิบัติการ  

4) ประเมินผลการเรียนผVานระบบการเรียนการสอนออนไลน<(E-Learning) 
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ตารางแสดงความสัมพันธ/ระหว2างผลลัพธ/การเรียนรู:ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู:ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  

 

 

ผลลัพธ0การเรียนรู9ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู9ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

1.คุณ 

ธรรม

จริยธรรม 

2.ความรู9 3.ทักษะ

ทางปTญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ0

ระหว Wางบ ุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห0เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการ

ใช9เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

(ถ9ามี) 

PLO1 :  มีความรู0ทางด0านวิศวกรรม และพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตรB 

 √ √  √  

PLO2 :  สามารถทำงานรEวมกันเปIนทีมได0    √   

PLO3 :  สามารถติดตEอส่ือสารได0อยEางมีประสิทธิภาพ  √  √ √  

PLO4 :  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ √   √   

PLO5 :  สามารถเรียนรู0ตลอดชีพได0   √  √  

PLO6 :  มีความรู0และทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะ

ด0านเครือขEายคอมพิวเตอรB 

√ √ √  √  

PLO7 :  มีความรู0และทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะ

ด0านการส่ือสารไร0สายและเคล่ือนท่ี 

√ √ √  √  

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ5 √ ในช9องผลลัพธ5การเรียนรูAที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สัมพันธ5กับมาตรฐานผลการเรียนรูAตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู:ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก (�)ความรับผิดชอบรอง(�) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู: 1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู4 3.  ทักษะทางป<ญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธBระหวDาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช4เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ9มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต1น � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณAทั่วไป � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะหA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

กลุ9มวิชามนุษยศาสตร5 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจำวัน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบตSอสังคม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

กลุ9มวิชาสังคมศาสตร5 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู:ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก (�)ความรับผิดชอบรอง(�) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู: 1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู4 3.  ทักษะทางป<ญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธBระหวDาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช4เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

2221210 ศาสตรAพระราชาเพื่อการพัฒนาท1องถิ่น � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปYจจุบัน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2310410 พลเมืองที่เข1มแข็ง � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2340310 ความรู1เบื้องต1นเกี่ยวกับกฎหมาย � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3211110 การผลิตสื่อดิจิทัลและการรู1เทSาทันสื่อ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3330010  เศรษฐศาสตรAในชีวิตประจำวัน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3330020 ผู1ประกอบการรุSนใหมS � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3330030  ภาวะผู1นำและการทำงานเป`นทีม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3330110  การพาณิชยAอิเล็กทรอนิกสAเบื้องต1น � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3003110 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

กลุ9มวิชาวิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5 

1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4400010 โลกกับวิทยาศาสตรAและเทคโนโลย ี � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู:ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก (�)ความรับผิดชอบรอง(�) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู: 1.  คุณธรรมและจริยธรรม 2.  ความรู4 3.  ทักษะทางป<ญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธBระหวDาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช4เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4410110 สิ่งแวดล1อมกับเทคโนโลยีสีเขียว � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4420310 เคมีในชีวิตประจำวัน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4430110 คณิตศาสตรAสำหรับธุรกิจ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4430120 การคิดและการตัดสินใจ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4520110 การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษAและพืชพรรณ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

5600010 เกษตรในชีวิตประจำวัน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

6530410 การสร1างสรรคAนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท1องถิ่น � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

6840110 จิตสำนึกและวินัยจราจร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

7440110 ทักษะการใช1คอมพิวเตอรAในโลกพลวัต � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

7003120 ทักษะการคิด � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

หมายเหต ุสำหรับผู*สอนรายวิชาใดๆ จำเป8นต*องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู* (learning outcome)ในความรับผิดชอบหลัก (จุด �)โดยต*องนำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะด0าน 
1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู'ด'านคุณธรรม จริยธรรม 
1) เข'าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคJาของระบบคุณธรรมจริยธรรม 

เสียสละ และ ซ่ือสัตยO สุจริต 
2) มีวินัย ตรงตJอเวลา รับผิดชอบตJอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข'อบังคับ

ตJาง ๆ ขององคOกรและ สังคม 
3) มีภาวะความเปXนผู'นำและผู'ตาม สามารถทำงานเปXนทีม สามารถแก'ไขข'อขัดแย'ง

ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟ]งความคิดเห็นของผู'อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคJาและศักด์ิศรีของความเปXนมนุษยO 

4) สามารถวิเคราะหOและประเมินผลกระทบจากการใช'ความรู'ทางวิศวกรรมตJอบุคคล
องคOกร สังคมและส่ิงแวดล'อม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู'ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข'าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตJละสาขา ตั้งแตJ
อดีตจนถึงป]จจุบัน 

1.2 กลยุทธOการสอนท่ีใช'พัฒนาการเรียนรู'ด'านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สอนโดยสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม  และปลูกฝ]งจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) ให'ความสำคัญในวินัย การตรงตJอเวลา การสJงงานภายในเวลาท่ีกำหนด 
3) เปfดโอกาสให'นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปXนประโยชนOตJอสังคม  และแสดงถึงการมี

เมตตา กรุณา และความเสียสละ 
4) สอดแทรกเร่ืองความซ่ือสัตยOตJอตนเองและสังคม 
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
6) เน'นเรื่องการแตJงกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต'องตามระเบียบ ข'อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
7) ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข'อบังคับขององคOกรและสังคม 
8) ผู'สอนประพฤติตนเปXนแบบอยJางท่ีดี 

1.3 กลยุทธOการประเมินผลการเรียนรู'ด'านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การให'คะแนนการเข'าช้ันเรียน การตรงตJอเวลานัดหมาย และการสJงงานตรงเวลา 
2) พิจารณาจากผลการเข'ารJวมกิจกรรมของนักศึกษา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมตJาง ๆ 
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฏระเบียบและข'อบังคับตJาง ๆ อยJางตJอเน่ือง 
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
6) ประเมินจากการแตJงกาย 
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2. ด'านความรู' 
2.1 ผลการเรียนรู'ด'านความรู' 

1) มีความรู'และความเข'าใจทางคณิตศาสตรOพื้นฐาน วิทยาศาสตรOพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตรO เพื่อการประยุกตOใช'กับงานทางด'านวิศวกรรมศาสตรOท่ี
เก่ียวข'อง และการสร'างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรู'และความเข'าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเน้ือหาของสาขาวิชา
เฉพาะด'านทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรู'ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู'ในศาสตรOอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข'อง 
4) สามารถวิเคราะหOและแก'ไขป]ญหา ด'วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตOใช'

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เชJน โปรแกรมคอมพิวเตอรO เปXนต'น 
5) สามารถใช'ความรู'และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตOแก'ไขป]ญหาในงาน

จริงได' 
2.2 กลยุทธOการสอนท่ีใช'พัฒนาการเรียนรู'ด'านความรู' 

1) ใช'การสอนหลายรูปแบบ โดยเน'นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให'เกิดองคO
ความรู' 

2) มอบหมายงานการศึกษาค'นคว'าด'วยตนเองเพ่ิมเติม และการนำเสนอผลการศึกษา 
3) จัดให'มีการเรียนรู'จากสถานการณOจริง โดยการศึกษาดูงาน 
4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน'นผู'เรียนเปXนสำคัญ 
5) การจัดกิจกรรมโครงการการฝmกทักษะวิชาชีพ 
6) ฝmกการแก'ป]ญหาจากสถานการณOจริง  
7) การศึกษาประสบการณOตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 

2.3 กลยุทธOการประเมินผลการเรียนรู'ด'านความรู' 
1) ประเมินจากแบบทดสอบด'านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ

ปฏิบัติการ 
2) การทดสอบยJอย 
3) ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย 
4) ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาดูงาน 
5) ประเมินจากกิจกรรมโครงการการฝmกทักษะวิชาชีพ และการปฏิบัต ิงานใน

สถานการณOจริง 
6) ประเมินจากผลการฝmกประสบการณOจากสถานประกอบการ  หรือ สหกิจศึกษา 
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3. ด'านทักษะทางป]ญญา 
3.1 ผลการเรียนรู'ด'านทักษะทางป]ญญา 

1) มีความคิดอยJางมีวิจารณญาณท่ีดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหO และ สรุปประเด็นป]ญหาและความต'องการ 
3) สามารถคิด วิเคราะหO และแก'ไขป]ญหาด'านวิศวกรรมได'อยJางมีระบบ รวมถึงการใช'

ข'อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได'อยJางมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุJนในการปรับใช'องคOความรู'ที่เกี่ยวข'องอยJางเหมาะสม 

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตJอยอดองคOความรู'จากเดิมได'อยJางสร'างสรรคO 
5) สามารถสืบค'นข'อมูลและแสวงหาความรู'เพิ่มเติมได'ด'วยตนเองเพื่อการเรียนรู'ตลอด

ชีวิต และทันตJอการเปล่ียนแปลงทางองคOความรู'และเทคโนโลยีใหมJๆ 
3.2 กลยุทธOการสอนท่ีใช'พัฒนาการเรียนรู'ด'านทักษะทางป]ญญา 

1) สJงเสริมการเรียนรู'โดยการแก'ไขป]ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการฝmกปฏิบัติจริง 
2) มอบหมายงานท่ีสJงเสริมการคิด วิเคราะหOและสังเคราะหO 
3) การศึกษาค'นคว'าและการรายงาน 
4) การศึกษาค'นคว'าอยJางเปXนระบบ โดยใช'หลักการวิจัย เชJนการทำป]ญหาพิเศษ 

3.3 กลยุทธOการประเมินผลการเรียนรู'ด'านทักษะทางป]ญญา 
1) ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก'ป]ญหาที่เกิดขึ้นจากการฝmก

ปฏิบัติจริง 
2) ประเมินจากผลงานท่ีได'จากการฝmกภาคปฏิบัติ 
3) ประเมินจากทักษะการศึกษาค'นคว'า ผลงานและการรายงาน 
4) ประเมินจากกระบวนการและผลการวิจัย 

4. ด'านทักษะความสัมพันธOระหวJางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู'ด'านทักษะความสัมพันธOระหวJางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุJมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตJางประเทศได'อยJางมีประสิทธิภาพ สามารถใช'ความรู'ในสาขาวิชาชีพมา
ส่ือสารตJอสังคมได'ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

2) สามารถเปXนผู'ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก'ไขสถานการณOเชิงสร'างสรรคOทั้งสJวนตัว
และสJวนรวม พร'อมทั ้งแสดงจุดยืนอยJางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุJม 
รวมทั้งให'ความชJวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก'ไขป]ญหาสถานการณO
ตJาง ๆ 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู'ทั ้งของตนเอง และ
สอดคล'องกับทางวิชาชีพอยJางตJอเน่ือง 
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4) รู'จักบทบาท หน'าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุJม สามารถปรับตัวและทำงานรJวมกับผู'อื่นทั้งในฐานะผู'นำและผู'
ตามได'อยJางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได'อยJางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด'านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษา
สภาพแวดล'อมตJอสังคม 

4.2 กลยุทธOการสอนที่ใช'พัฒนาการเรียนรู'ด'านทักษะความสัมพันธOระหวJางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) สJงเสริมการทำงานกลุJมโดยให'หมุนเวียนการเปXนผู'นำ และการเปXนสมาชิกกลุJม 
2) ให'คำแนะนำในการเข'ารJวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือสJงเสริม

ทักษะการอยูJในสังคม 
3) ให'ความสำคัญในการแบJงหน'าท่ีความรับผิดชอบและการให'ความรJวมมือ 
4) ปลูกฝ]งให'มีความรับผิดชอบตJอหน'าท่ีท่ีได'รับในงานกลุJม 
5) สJงเสริมให'นักศึกษากล'าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น 
6) ใช'วิธีการสอนแบบเปfดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝmกการยอมรับความ

คิดเห็นของผู'อ่ืนด'วยเหตุผล 
7) สJงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟ]งความคิดเห็นของผู'อ่ืน 

4.3 กลยุทธOการประเมินผลการเรียนรู'ด'านทักษะความสัมพันธOระหวJางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) ประเมินจากการรายงานหน'าช้ันเรียนโดยอาจารยOและนักศึกษา 
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณOเปXนผู'นำและผู'ตามท่ีดี 
3) พิจารณาจากการเข'ารJวมกิจกรรมของนักศึกษา 
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทำงานรJวมกับผู'อ่ืน 

5. ด'านทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู 'ด'านทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช'เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช'คอมพิวเตอรO สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข'องกับวิชาชีพได'เปXนอยJาง
ดี 

2) มีทักษะในการวิเคราะหOข'อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรOหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตO ตJอการแก'ป]ญหาท่ีเก่ียวข'องได'อยJางสร'างสรรคO 

3) สามารถประยุกตOใช'เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ที ่ทันสมัยได'อยJาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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4) มีทักษะในการสื่อสารข'อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช'
สัญลักษณO 

5) สามารถใช'เครื่องมือคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวข'องได' 

5.2 กลยุทธOการสอนท่ีใช'พัฒนาการเรียนรู'ด'านทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สJงเสริมให'มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานข'อมูล 
2) มอบหมายงานค'นคว'าองคOความรู'จากแหลJงข'อมูลตJาง ๆ และให'นักศึกษานำเสนอ 
3) การใช'คอมพิวเตอรOและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที ่ได'รับ

มอบหมาย 
4) ให'ความสำคัญในการอ'างอิงแหลJงท่ีมาของข'อมูล 

5.3 กลยุทธOการประเมินผลการเรียนรู'ด'านทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด'านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเปXนระยะ 
2) ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน 
3) ประเมินจากทักษะการใช'คอมพิวเตอรOและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ

ผลงาน 
หมายเหตุ ให'ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหJงชาติเก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบ) 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู;จากหลักสูตรสู=รายวิชา (Curriculum mapping) จำแนกตามรายวิชา  

กับผลลัพธOการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

1. องคOความรู;พ้ืนฐานคณิตศาสตรOและวิทยาศาสตรO        
4011101 ฟ'สิกส+ 1  ⬤       
4011102 ปฏิบัติการฟ'สิกส+ 1  ⬤ ⬤      
4011103 ฟ'สิกส+ 2  ⬤       
4011104 ปฏิบัติการฟ'สิกส+ 2  ⬤ ⬤      
4021101 เคมี 1  ⬤       
4021102 ปฏิบัติการเคมี 1  ⬤ ⬤      
5531101 คณิตศาสตร+วิศวกรรม 1  ⬤       
5531102 คณิตศาสตร+วิศวกรรม 2  ⬤       
5532101 คณิตศาสตร+วิศวกรรม 3  ⬤       

2. องคOความรู;พ้ืนฐานทางวิศวกรรม        
5531103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร+เบ้ืองตGน  ⬤   ⬤ ⬤   
5531104 วิศวกรรมไฟฟIา ⬤   ⬤ ⬤   
5531105 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟIา ⬤ ⬤   ⬤   
5532105 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส+ ⬤ ⬤   ⬤   
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

5532106 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส+ ⬤ ⬤   ⬤   
5532301 วิศวกรรมแมMเหล็กไฟฟIา ⬤    ⬤  ⬤ 
5534109 ระบบควบคุม ⬤ ⬤   ⬤   
5591102 เขียนแบบวิศวกรรม ⬤   ⬤    
5532107 การวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟIา ⬤ ⬤   ⬤   
5532108 ปฏิบัติการการวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟIา ⬤ ⬤   ⬤   
5532201 หลักการส่ือสาร ⬤ ⬤   ⬤ ⬤  
5591301 วัสดุวิศวกรรม ⬤   ⬤    
5592401 กลศาสตร+วิศวกรรม 1 ⬤   ⬤    
5531106 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสารเบ้ืองตGน ⬤ ⬤   ⬤ ⬤  
5532402 การออกแบบฐานขGอมูล  ⬤ ⬤ ⬤    
5533109 การออกแบบวงจรดิจิทัล  ⬤   ⬤   
5534205 วิศวกรรมฝZงตัวและอินเทอร+เน็ตสำหรับทุกสรรพส่ิง ⬤ ⬤   ⬤ ⬤  
5534405 การวิเคราะห+และออกแบบระบบ ⬤ ⬤    ⬤  
5534607 สัมมนาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  ⬤ ⬤     

3. องคOความรู;เฉพาะทางวิชาชีพ        
5533601 การส่ือสารขGอมูล และการจัดการเครือขMายคอมพิวเตอร+ ⬤ ⬤   ⬤ ⬤  
5532302 วิศวกรรมไมโครเวฟ ⬤    ⬤  ⬤ 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

5532303 วิศวกรรมสายอากาศ ⬤    ⬤  ⬤ 
5533203 การส่ือสารใยแสง ⬤ ⬤   ⬤ ⬤  
5534207 โครงขMายส่ือสารและสายสMง  ⬤    ⬤  ⬤ 
5534208 ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่ือสาร 1 ⬤    ⬤  ⬤ 
5534209 ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่ือสาร 2 ⬤    ⬤  ⬤ 
5533602 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร+และเครือขMาย    ⬤  ⬤  
5534101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรสารสนเทศและการส่ือสาร     ⬤  ⬤   
5534210 เครือขMายไรGสายและเคล่ือนท่ี ⬤    ⬤  ⬤ 
5534604 การบริหารเครือขMายการส่ือสาร ⬤    ⬤  ⬤ 

5. วิชาชีพ/ เลือกเสรี        
5532401 วิศวกรรมซอฟต+แวร+ ⬤   ⬤    
5532502 โครงสรGางขGอมูลและอัลกอริธึม ⬤   ⬤ ⬤   
5533204 การส่ือสารดิจิทัล ⬤ ⬤   ⬤ ⬤  
5533403 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ⬤   ⬤    
5533503 ระบบปฏิบัติการ ⬤   ⬤    
5533603 การจัดการระบบสารสนเทศ ⬤   ⬤    
5534110 หัวขGอพิเศษทางวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  ⬤ ⬤  ⬤   
5534211 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล  ⬤  ⬤ ⬤   
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

5534212 การส่ือสารแถบกวGาง ⬤    ⬤   
5534404 การพัฒนาเว็บและแพลตฟอร+มออนไลน+  ⬤   ⬤   
5534406 ปZญญาประดิษฐ+และการเรียนรูGของเคร่ือง ⬤ ⬤  ⬤ ⬤   
5534407 คลังขGอมูลและเหมืองขGอมูล ⬤ ⬤  ⬤ ⬤   
5534408 การพัฒนาแอปพลิเคช่ันบนอุปกรณ+เคล่ือนท่ี  ⬤   ⬤   
5534409 มัลติมีเดีย  ⬤ ⬤  ⬤   
5534605 วิศวกรรมศาสตร+กับสังคม ⬤ ⬤  ⬤ ⬤   
5534901 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ 

6. อ่ืน ๆ         
5534801 ฝhกประสบการณ+วิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ 

5534802 การเตรียมความพรGอมสหกิจศึกษา  ⬤  ⬤ ⬤   
5534803 สหกิจศึกษา  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ 
หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ4 ⬤ หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของผูCเรียนใหCบรรลุตามผลลัพธ4การเรียนรูCที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่และมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูCที่กำหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู;จากหลักสูตรสู=รายวิชา (Curriculum mapping) กับผลลัพธOการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) จำแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามลำดับช้ันปg) 

 

ช้ันปgท่ี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
จำนวน

หน=วยกิต 

ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

ช้ันปgท่ี 1          

4011101 ฟ'สิกส+ 1 3(3-0-6) Ap       

4011102 ปฏิบัติการฟ'สิกส+ 1 1(0-3-0) U Ap      

5501101 คณิตศาสตร+วิศวกรรม 1 3(3-0-6) Ap       

5531103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร+เบ้ืองตGน 3(2-2-5) Ap   U Ap   

5531106 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสารเบ้ืองตGน 2(1-3-2) U U   U An  

4011103 ฟ'สิกส+ 2 3(3-0-6) Ap       

4011104 ปฏิบัติการฟ'สิกส+ 2   1(0-3-0) U Ap      

5501102 คณิตศาสตร+วิศวกรรม 2 3(3-0-6) Ap       

5591102 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) Ap   U    

5532107 การวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟIา 3(3-0-6) Ap Ap   U   

5532108 ปฏิบัติการการวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟIา 1(0-3-0) Ap Ap   U   

ช้ันปgท่ี 2          

4021101 เคมี 1 3(3-0-6) Ap       

4021102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) U Ap      
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ช้ันปgท่ี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
จำนวน

หน=วยกิต 

ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

5502101 คณิตศาสตร+วิศวกรรม 3 3(3-0-6) Ap       

5532301 วิศวกรรมแมMเหล็กไฟฟIา 3(3-0-6) Ap    Ap   

5591120 กลศาสตร+วิศวกรรม 1 3(3-0-6) Ap   U    

5533109 การออกแบบวงจรดิจิทัล 2(1-3-2)  Ap  Ap    

5591301 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) Ap   U    

5531104 วิศวกรรมไฟฟIา 3(3-0-6) Ap   U U   

5531105 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟIา 1(0-3-0) Ap Ap   U   

5532105 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส+ 3(3-0-6) Ap Ap   U   

5532106 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส+ 1(0-3-0) Ap Ap   U   

5532402 การออกแบบฐานขGอมูล 2(1-3-2)  Ap Ap U    

5532201 หลักการส่ือสาร 3(3-0-6) Ap Ap   U An  

ช้ันปgท่ี 3          

5534205 วิศวกรรมฝZงตัวและอินเทอร+เน็ตสำหรับทุกสรรพส่ิง 2(1-3-2) Ap Ap   U An  

5534109 ระบบควบคุม 3(3-0-6) Ap Ap   U   

5532302 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) Ap    Ap  E 

5533203 การส่ือสารใยแสง 3(3-0-6)  Ap   U An  

5534208 ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่ือสาร 1 1(0-3-0) Ap    U  An 

5533202 การส่ือสารขGอมูล และเครือขMายคอมพิวเตอร+ 3(2-2-5) Ap Ap   U An  
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ช้ันปgท่ี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
จำนวน

หน=วยกิต 

ผลการเรียนรู;ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

5532303 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) Ap    Ap  E 

5534207 โครงขMายส่ือสารและสายสMง 3(3-0-6) Ap    Ap  E 

5534209 ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่ือสาร 2 1(0-3-0) Ap    U  An 

5534405 การวิเคราะห+และออกแบบระบบ 2(1-3-2) Ap Ap    Ap  

5534607 สัมมนาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 1(0-3-0)  Ap Ap     

ช้ันปgท่ี 4          

5534604 การบริหารเครือขMายการส่ือสาร 3(2-2-5) Ap    Ap  E 

5534210 เครือขMายไรGสายและเคล่ือนท่ี 3(3-0-6) Ap    Ap  E 

5534101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6)   Ap  Ap   

5534802 การเตรียมความพรGอมสหกิจศึกษา 1(0-60-0)  Ap  Ap Ap   

5533602 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร+และเครือขMาย 2(1-3-2)    U  Ap  

5534901 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 3(0-9-0)  Ap  Ap  Ap Ap 

5534801 ฝhกประสบการณ+วิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

4(480)  Ap  Ap  Ap Ap 

5534803 สหกิจศึกษา 6(600)  Ap  Ap  Ap Ap 

หมายเหตุ:   ระบุในชMองของ PLOs ดGวยสัญลักษณ+ R: Remembering, U: Understanding, Ap: Applying, An: Analyzing, E: Evaluating, C: Creating 
ตาม “Cognitive Domain” ระดับตMาง ๆ จากการเรียนรูGของ Bloom’s Taxonomy และสำหรับ Psychomotor Domain (Skill) ใชGสัญลักษณ+ S, Affective 

Domain (Attitude) ใชGสัญลักษณ+ At 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู;ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด;าน 
ความรับผิดชอบหลัก ( � ) ความรับผิดชอบรอง ( � ) 

 

รายวิชา\ผลการเรียนรู/ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู1 3. ทักษะทางป:ญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ@ระหวBาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห@เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ การใช1

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1. กลุBมวิชาแกน                          
1.1 กลุBมพื้นฐานคณิตศาสตร@และวิทยาศาสตร@                          
4011101 ฟ&สิกส* 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
4011102 ปฏิบัติการฟ&สิกส* 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
4011103 ฟ&สิกส* 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
4011104 ปฏิบัติการฟ&สิกส* 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
4021101 เคมี 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
4021102 ปฏิบัติการเคมี 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5531101 คณิตศาสตร*วิศวกรรม 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5531102 คณิตศาสตร*วิศวกรรม 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5532103 คณิตศาสตร*วิศวกรรม 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1.2 กลุBมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม                          
1.2.1 กลุBมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมการสื่อสาร                          
5531103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร*เบื้องตFน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5531104 วิศวกรรมไฟฟHา � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5531105 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟHา � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5532105 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5532106 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5532301 วิศวกรรมแมMเหล็กไฟฟHา � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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รายวิชา\ผลการเรียนรู/ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู1 3. ทักษะทางป:ญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ@ระหวBาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห@เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ การใช1

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

5534109 ระบบควบคุม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5591102 เขียนแบบวิศวกรรม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5532107 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟHา � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5532108 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟHา � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5532201 หลักการสื่อสาร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5591301 วัสดุวิศวกรรม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5592401 กลศาสตร*วิศวกรรม 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

1.2.2 กลุBมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมสารสนเทศ                          
5531106 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องตFน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5532402 การออกแบบฐานขFอมูล � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5533109 การออกแบบวงจรดิจิทัล � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534205 วิศวกรรมฝZงตัวและอินเทอร*เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534405 การวิเคราะห*และออกแบบระบบ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534607 สัมมนาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

2. กลุBมวิชาชีพบังคับ                          
2.1 กลุBมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมการสื่อสาร                          
5532202 การสื่อสารขFอมูลและเครือขMายคอมพิวเตอร* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5532302 วิศวกรรมไมโครเวฟ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5532303 วิศวกรรมสายอากาศ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5533203 การสื่อสารใยแสง � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534207 โครงขMายสื่อสารและสายสMง � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534208 ปฏิบัติการวิศวกรรมการสื่อสาร 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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รายวิชา\ผลการเรียนรู/ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู1 3. ทักษะทางป:ญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ@ระหวBาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห@เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ การใช1

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

5534209 ปฏิบัติการวิศวกรรมการสื่อสาร 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
2.2 กลุBมวิชาชีพบังคับกลุBมวิชาชีพบังคับวิศวกรรมสารสนเทศ                          

5533602 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร*และเครือขMาย � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534210 เครือขMายไรFสายและเคลื่อนที ่ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534604 การบริหารเครือขMายการสื่อสาร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

3. กลุBมวิชาชีพเลือก                          

5532401 วิศวกรรมซอฟต*แวร* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5532502 โครงสรFางขFอมูลและอัลกอริธึม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5533204 การสื่อสารดิจิทัล � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5533403 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5533503 ระบบปฏิบัติการ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5533603 การจัดการระบบสารสนเทศ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534110 หัวขFอพิเศษทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534211 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534212 การสื่อสารแถบกวFาง � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534404 การพัฒนาเว็บและแพลตฟอร*มออนไลน* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534406 ปZญญาประดิษฐ*และการเรียนรูFของเครื่อง � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534407 คลังขFอมูลและเหมืองขFอมูล � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534408 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ*เคลื่อนที ่ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534409 มัลติมีเดีย � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534605 วิศวกรรมศาสตร*กับสังคม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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รายวิชา\ผลการเรียนรู/ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู1 3. ทักษะทางป:ญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ@ระหวBาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห@เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ การใช1

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

5534901 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
กลุBมวิชาฝWกประสบการณ@วิชาชีพ                          
5534801 ฝhกประสบการณ*วิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

5534802 การเตรียมความพรFอมสหกิจศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
5534803 สหกิจศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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ตารางข&อมูลความคาดหวังของผลลัพธ3การเรียนรู&เม่ือส้ินป?การศึกษา 

ช้ันป?ท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ3การเรียนรู&เม่ือส้ินป?การศึกษา หมายเหตุ 

ช้ันป)ท่ี 1 มีความรู4พ้ืนฐานทางด4านคณิตศาสตร?และวิทยาศาสตร? สามารถคิด

วิเคราะห? และแก4ปHญหาตรรกะคณิตศาสตร?และวิทยาศาสตร?ได4

อยLางมีระบบ และประยุกต?แก4ไขปHญหาได4อยLางมีประสิทธิภาพ 

(PLO1, PLO2) 

 

ช้ันป)ท่ี 2 มีความรู4พ้ืนฐานทางด4านวิศวกรรมไฟฟYา และอิเล็กทรอนิกส? 

สามารถคิดวิเคราะห?แก4ไขปHญหาทางด4านวิศวกรรมได4อยLางมีระบบ 

นอกจากน้ียังมีความสามารถในการทำงานรLวมกันเป̂นทีมได4อยLางมี

ประสิทธิภาพ  (PLO1, PLO2, PLO4) 

 

ช้ันป)ท่ี 3 มีความรู4ความเช่ียวชาญเฉพาะด4านวิศวกรรมสารสนเทศและการ

ส่ือสาร สามารถคิดวิเคราะห?แก4ไขปHญหาทางด4านวิศวกรรมได4

อยLางมีระบบ รวมถึงมีความสามารถในการสืบค4นข4อมูล แสวงหา

ความรู4 และเทคโนโลยีใหมLๆ ให4ทันตLอการเปล่ียนแปลงในปHจจุบัน 

(PLO4, PLO5, PLO6, PLO7) 

 

ช้ันป)ท่ี 4 มีความรู4ความเช่ียวชาญเฉพาะด4านวิศวกรรมสารสนเทศและการ

ส่ือสาร และสามารถนำความรู4แก4ไขปHญหา และประยุกต?ใช4 

ในการทำงานได4อยLางมีประสิทธิภาพ (PLO3, PLO4, PLO5, 

PLO6, PLO7) 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ3ในการให&ระดับคะแนน (เกรด) 

เป̂นไปตามข4อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วLาด4วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 
 

2. การประเมินผลนักศึกษา 

 หลักสูตรได4มีการกำหนดผลการเรียนรู 4 (Learning Outcomes) ที ่คาดหวังของทั ้งในระดับ

หลักสูตรและระดับรายวิชา โดยได4มอบหมายให4อาจารย?ผู4รับผิดชอบแตLละวิชาเป^นผู4ออกแบบวิธีการ

ประเมินผู4เรียนให4สอดคล4องกับวัตถุประสงค?และผลการเรียนรู4ดังกลLาว โดยกำหนดรายละเอียดไว4ใน

เอกสาร มคอ.3 ตั้งแตLกLอนเปwดภาคการศึกษา โดยประธานหลักสูตรจะเป^นผู4ตรวจสอบและควบคุมการ

จัดการเรียนรู4และการประเมินผู4เรียนให4สอดคล4องกับผลการเรียนรู4 อีกทั้งกำหนดให4มีการรายงานการ

ดำเนินการ รวมถึงข4ออุปสรรคตLาง ๆ ในการจัดการเรียนรู4และการประเมินผู4เรียนไว4ในเอกสาร มคอ.5 เพ่ือ

ใช4สำหรับการปรับปรุงการจัดการเรียนรู4 และการประเมินตLอไป 

1. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 ดำเนินการแตLงตั ้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ  กำหนดขั ้นตอนและวิธีการทวนสอบ 

ระยะเวลาการดำเนินการทวนสอบ  แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ ์ (เกรด) ผิดปกติ และ 

การรายงานผลการทวนสอบ 

1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู&ขณะนักศึกษายังไมWสำเร็จการศึกษา 

1.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อยLางน4อยร4อยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปwดสอนในภาคการศึกษาน้ัน 

1.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช4แบบสอบถามหรือประชุมรLวมกัน 

2) ให4สถานประกอบการมีสLวนรLวมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู4ของนักศึกษา

จากการฝ|กประสบการณ?วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝ|กปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ

ปHญหาพิเศษ ท่ีผู4เรียนได4รับมอบหมาย 

1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู&หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

1) การได4งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตLละรุLนที่จบการศึกษา ในด4านความรู4ได4รับ

ตรงกับงานที่ทำ ทักษะความสามารถที่เรียนนำไปใช4ได4กับงานที่ทำ ความมั่นใจของบัณฑิตใน

การประกอบอาชีพ 
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2) การตรวจสอบจากผู4ประกอบการ โดยการขอเข4าสัมภาษณ? หรือ การสLงแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษา และเข4าทำงานในสถานประกอบการน้ัน ๆ 

3) การประเมินตำแหนLง และ/หรือความก4าวหน4าในสายงานของบัณฑิต 

4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด4านความรู4 ความพร4อม 

และคุณสมบัติด4านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีเข4าศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 

5) การประเมินจากศิษย?เกLาที่ไปประกอบอาชีพ ด4านความรู4จากสาขาวิชาที่เรียน สามารถนำไป

ประกอบอาชีพได4 ข4อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย?เกLา และ/หรือข4อเสนอแนะ

จากผู4ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย?พิเศษ ตLอความพร4อมของนักศึกษาในการเรียน และ

คุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู4 และการพัฒนาองค?ความรู4ของนักศึกษา 

 

2. เกณฑ3การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป̂นไปตามข4อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วLาด4วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ช) ผู4สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต4องมีคุณสมบัติครบถ4วนทุกข4อดังน้ี 

2.1 มีความประพฤติดี 

2.2 ผLานการเข4ารLวมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

2.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ?มาตรฐานหลักสูตร 

2.4 สอบได4รายวิชาตLาง ๆ ครบตามโครงสร4างของหลักสูตรตามเกณฑ?การประเมินผล 

2.5 ได4คะแนนเฉล่ียสะสมไมLต่ำกวLา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทLา 

2.6 ได4คะแนนเฉล่ียสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไมLต่ำกวLา 2.00 

2.7 สอบผLานการประเมินความรู4 และทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

 

 

          



 

 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย0 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย3ใหมW 

1.1 มีอาจารย?พ่ีเล้ียงให4คำแนะนำและคำปรึกษาเพ่ือเรียนรู4และปรับตัวเข4าสูLการเป̂นอาจารย?ในคณะ 

1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป̂นครูกับอาจารย?ใหมL ให4มีความรู4และเข4าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน 

1.3 สLงเสริมอาจารย?ให4มีการเพิ่มพูนความรู4และประสบการณ? เพื่อนำไปใช4ในการสอนและการวิจัยอยLาง

ตLอเนื่อง โดยผLานการทำวิจัยที่เกี่ยวข4องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด4านการศึกษาตLอ การ

ฝ|กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค?กรตLาง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 
 

2. การพัฒนาความรู&และทักษะให&แกWอาจารย3 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) สLงเสริมอาจารย?ให4มีการเพ่ิมพูนความรู4 สร4างเสริมประสบการณ?เพ่ือสLงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยLางตLอเน่ืองโดยผLานการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  การสนับสนุนด4านการศึกษาตLอ 

ฝ|กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค?กรตLาง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให4ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด&านอ่ืน ๆ 

1) การมีสLวนรLวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกLชุมชนที่เกี ่ยวข4องกับการพัฒนาความรู4และ

คุณธรรม 

2) มีการกระตุ4นอาจารย?ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและ

การส่ือสาร หรือ ในสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข4อง 

3) สLงเสริมการทำวิจัยสร4างองค?ความรู4ใหมL เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสLงเสริมความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  

4) มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 

 

  



  

77 
 

 



 

 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การกำกับมาตรฐาน  

สาขาวิชาได4กำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด4วยการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ตามเกณฑ?ท ี ่มหาว ิทยาล ัยกำหนดและการบร ิหารจ ัดการหล ักส ูตรดำเน ินการตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ?มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร มีการแตLงต้ังอาจารย?ผู4รับผิดชอบหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ?กับสาขาวิชาท่ีเปwดสอนไมL

น4อยกวLา 5 คนเพ่ือทำหน4าท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม

ประเมินผลหลักสูตร และหน4าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข4อง โดยมีคณบดีเป^นผู4กำกับดูแลและคอยให4คำแนะนำ 

ตลอดจนกำหนดนโยบายและปฏิบัติตามความเหมาะสม 
 

2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการกำหนดการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู4 หรือผลการ

เรียนรู4ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข4อมูลผลลัพธ?การเรียนรู4 ผลการสอบประมวลความรอบรู4 

และภาวการณ?มีงานทำ นอกจากนั้นยังติดตามความต4องการของตลาดแรงงานและสังคม ทำการสำรวจ

ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู4ใช4บัณฑิต และจะแจ4งผลการสำรวจให4กับคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรได4รับทราบเพ่ือเป̂นข4อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

3. นักศึกษา 

หลักสูตรให4ความสำคัญกับการรับนักศึกษาเข4าศึกษาในหลักสูตร การสLงเสริมพัฒนานักศึกษา 

และผลลัพธ?ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ดังน้ี 

3.1 หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีการ

สอบข4อเขียนและสอบสัมภาษณ?เพ่ือประเมินความพร4อมทางด4านสติปHญญา สุขภาพกายและทัศนคติ 

3.2 หลักสูตรสLงเสริมการพัฒนานักศึกษา 

(1) กำหนดให4มีการจัดประสบการณ?การเรียนด4วยกิจกรรมที่สามารถให4เกิดการเรียนรู4

และพัฒนาศักยภาพท่ีจำเป̂นให4กับนักศึกษา โดยเน4นทักษะแหLงศตวรรษท่ี 21 

(2) มีระบบสนับสนุนและการให4คำแนะนำนักศึกษา โดยมีการแตLงตั้งอาจารย?ที่ปรึกษา 

และมีการกำหนดวันและเวลาที่นักศึกษาจะสามารถเข4ารับคำปรึกษา เพื่อให4นักศึกษาที่มีปHญหาในการ

เรียนหรือปHญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับคำปรึกษาจาก อาจารย?ท่ีปรึกษาได4 
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(3) มีระบบการอุทธรณ?ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต4องการอุทธรณ?หรือมีเรื่องร4องเรียนท้ัง

เรื่องทั่วไป สามารถติดตLออาจารย?ที่ปรึกษา หรืออาจารย?ที่ทำหน4าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

น้ัน ๆ 
3.3 หลักสูตรมีการติดตามข4อมูลที่แสดงผลลัพธ?ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได4แกL อัตราการคงอยูLของ

นักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจตLอหลักสูตร 
 

4. อาจารย3 

4.1 การรับอาจารย?ใหมL 

(1) คุณสมบัติท่ัวไปเป̂นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเพชรบุรี 

(2) คุณสมบัติของผู4สมัคร 

- สำเร็จการศึกษาไมLต่ำกวLาระดับปริญญาโทด4านวิศวกรรมไฟฟYาสื ่อสาร 

วิศวกรรมโทรคมนาคม และสาขาท่ีเก่ียวข4อง 

(3) การคัดเลือก โดยการสอบข4อเขียน สอบสัมภาษณ? และสอบสอนโดยคณะกรรมการท่ี

มหาวิทยาลัยแตLงต้ัง 

4.2 การแตLงต้ังคณาจารย?พิเศษ 

คณาจารย?ผู4รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมรLวมกันเพื่อพิจารณาสรรหาและดำเนินการ

แตLงตั้งอาจารย?พิเศษตามความเหมาะสมและเป̂นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ?ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

4.3 การมีสLวนรLวมของคณาจารย?ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตรคณาจารย?

ผู 4รับผิดชอบหลักสูตร และผู4สอน จะต4องประชุมรLวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให4ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข4อมูลเพื่อเตรียมไว4

สำหรับปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให4บรรลุเปYาหมายตามหลักสูตร 

และได4บัณฑิตเป̂นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค? 
 

5. บุคลากรสายสนับสนุน  

คณะวิศวกรรมศาสตร?และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได4ให4ความสำคัญกับบุคลากรสายสนับสนุน 

โดยจัดให4มีการพัฒนาศักยภาพในทุกด4านให4สอดคล4องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร?และกลยุทธ? ของคณะฯ ไมL

วLาจะเป^นการฝ|กอบรมทักษะการทำงาน Soft skill การศึกษาดูงาน เพื่อสร4างเครือขLายในสายงานกับ

หนLวยงานท้ังภายในและภายนอกคณะฯ 
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6.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู&เรียน 

6.1 หลักสูตร   

มหาวิทยาลัยให4ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให4ตอบสนองตLอความต4องการ

ของผู4มีสLวนได4สLวนเสียและกำหนดเป̂นมาตฐานผลการเรียนรู4หรือผลการเรียนรู4ที่คาดหวังซึ่ง สอดคล4องกับ

วิสัยทัศน?และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกำหนดสาระสำคัญของหลักสูตร แสดง

ความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู4ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให4ทันสมัยเม่ือ 

ครบวงรอบการศึกษา หรือไมLเกิน 5 ป) 
 

6.2 การเรียนการสอน   

หลักสูตรให4ความสำคัญกับอาจารย?ผู 4สอนในรายวิชา โดยคำนึงความรู 4ความสามารถและ

ประสบการณ?ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่สLงเสริมให4เกิดผลการเรียนรู4ที่คาดหวัง

และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให4กับนักศึกษา 
 

6.3 การประเมินผู4เรียน   

หลักสูตรมีการประเมินผู4เรียนด4วยจุดมุLงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู4ของ

นักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ?การเรียนรู4ท่ีคาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือนำไปสูLการพัฒนาวิธีการเรียนรู4

ของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเป̂นข4อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
7. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู& 

7.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะและสาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจำป)เพื ่อจ ัดซื ้อตำรา สื ่อการเร ียนการสอน  

โสตทัศนูปกรณ?  วัสดุครุภัณฑ?ในห4องปฏิบัติการและคอมพิวเตอร? เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ัน

เรียน และสร4างสภาพแวดล4อมให4เหมาะสมกับการเรียนรู4ด4วยตนเองของนักศึกษา นอกจากนั้นได4มีการ

ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซ้ือตำราและส่ือการเรียนการสอน 

7.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูLเดิม 

 7.2.1 อุปกรณ? 

ลำดับ รายการ จำนวน หนWวยนับ 

1 ชุดทดลองระบบเครือขLาย 10 ชุด 

2 ชุดทดลองวิศวกรรมไฟฟYาและอิเล็กทรอนิกส? 8 ชุด 

3 ชุดทดลองวิศวกรรมไมโครเวฟ 1 ชุด 

4 ชุดทดลองไฟเบอร?ออฟติค 1 ชุด 

5 ชุดทดลองระบบส่ือสารโทรคมนาคม 10 ชุด 
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ลำดับ รายการ จำนวน หนWวยนับ 

6 ชุดทดลองสายอากาศและการแพรLกระจายคล่ืนวิทยุ 1 ชุด 

7 ชุดทดลองการสLงข4อมูลแบบดิจิตอลความเร็วสูง 1 ชุด 

8 ชุดทดลองเคร่ืองวัดทางไฟฟYา 10 ชุด 

9 ชุดทดลองระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร?

และเครือขLาย 

1 ชุด 

 

 7.2.2 สถานท่ี 

ลำดับ รายการ จำนวน หนWวยนับ 

1 ห4องปฏิบัติการคอมพิวเตอร?พ้ืนฐาน 1 ห4อง 

2 ห4องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟYาและอิเล็กทรอนิกส? 1 ห4อง 

3 ห4องปฏิบัติการระบบส่ือสารโทรคมนาคม 1 ห4อง 

4 ห4องปฏิบัติการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร?

และเครือขLาย 

1 ห4อง 

 

7.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได4มีสLวนรLวมกับ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข4อง เพื่อบริการให4

อาจารย?และนักศึกษาได4ค4นคว4า  และใช4ประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน

อาจารย?ผู4สอนแตLละรายวิชาจะมีสLวนรLวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป̂น

เพิ่มเติม ในสLวนของคณะและสาขาวิชา มีการจัดหาวัสดุ – อุปกรณ? ครุภัณฑ? และสื่อการเรียนการสอน

เพ่ิมเติม เพ่ือสร4างทักษะในการปฏิบัติงานจริงให4กับนักศึกษา 

7.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

สาขาวิชาได4ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากการมีห4องเรียน ห4องปฏิบัติการ และอุปกรณ?

สนับสนุนการเรียนตามความจำเป^นอยLางครบถ4วน ทันสมัย และอยูLในสภาพพร4อมใช4 โดยมีการตรวจสอบ

และจัดทำสถิติการใช4งาน เพื่อจัดเก็บเป^นข4อมูลประกอบการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนในคร้ัง

ตLอไป 
8. อ่ืน ๆ (ถ&ามี)  

ระบุ ............................. 
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9. ตัวบWงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ%งชี้และเป/าหมาย 
ป5การศึกษา 

ป5ที ่1 ป5ที่ 2 ป5ที่ 3 ป5ที่ 4 ป5ที่ 5 
1. อาจารย(ประจำหลักสูตรอย3างน6อยร6อยละ 80 มีส3วนร3วมในการประชุมเพื ่อวางแผน  

ติดตาม  และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
O O O O O 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล6องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห3งชาติ  หรือ  มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ6ามี) 
O O O O O 

3.    มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ(ภาคสนาม  (ถ6ามี) ตามแบบ 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย3างน6อยก3อนการเปWดสอนในแต3ละภาคการศึกษาให6ครบทุกรายวิชา 
O O O O O 

4.   จ ัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการดำเนินการของ

ประสบการณ(ภาคสนาม (ถ6ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน  30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่เปWดสอนให6ครบทุกรายวิชา 

O O O O O 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน  60 วัน หลัง

สิ้นสุดป_การศึกษา 
O O O O O 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู6ที่กำหนดใน มคอ. 3 

และ มคอ. 4 (ถ6ามี) อย3างน6อยร6อยละ 25 ของรายวิชาที่เปWดสอนในแต3ละป_การศึกษา 
O O O O O 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ(การสอน  หรือ การประเมินผลการ

เรียนรู6 จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ป_ที่แล6ว 
 O O O O 

8. อาจารย(ใหม3 (ถ6ามี)  ทุกคน  ได6รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด6านการจัดการเรียนการ

สอน 
O O O O O 

9. อาจารย(ประจำทุกคนได6รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย3างน6อยป_ละหนึ่ง

ครั้ง 
O O O O O 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได6รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม3

น6อยกว3าร6อยละ 50 ต3อป_ 
O O O O O 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป_สุดท6าย/บัณฑิตใหม3ที่มีคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม3น6อย

กว3า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
O O 

12. ระดับความพึงพอใจของผู6ใช6บัณฑิตที่มีต3อบัณฑิตใหม3  เฉลี่ยไม3น6อยกว3า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

    
O 

13. ร 6อยละ 20 ของผู 6 เร ียนที ่สำเร ็จการศึกษามีท ักษะภาษาอังกฤษผ3านเกณฑ(ตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให6เปhนไปตามนโยบายของรัฐบาล 

  
O O  

รวมตัวบ3งชี้ (ข6อ) ในแต3ละป_ 10 10 11 12 12 

ตัวบ3งชี้บังคับ (ข6อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ3งชี้ต6องผ3านรวม (ข6อ) 8 8 9 10 10 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร  
 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ3การสอน 

กระบวนการที่จะใช4ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร?ที่วางแผนไว4เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู4เรียนโดยอาจารย?ผู4สอนจะต4องประเมินผู4เรียนในทุก ๆ หัวข4อวLามีความเข4าใจ

หรือไมL โดยอาจประเมินจากการทดสอบยLอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต4ตอบจาก

นักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข4อมูลจากที่กลLาวข4างต4นแล4ว ก็จะ

สามารถประเมินเบื้องต4นได4วLา ผู4เรียนมีความเข4าใจหรือไมL หากวิธีการที่ใช4ไมLสามารถทำให4ผู4เรียนเข4าใจได4 

ก็จะต4องมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีได4วLาผู4เรียน

มีความเข4าใจหรือไมLในเนื้อหาที่สอนไป สLวนชLวงหลังการสอนหากพบวLามีปHญหามีข4อเสนอแนะจากผู4เรียน

ก็จะต4องมีการดำเนินการวิเคราะห?ปHญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เพื่อนำไปปรับปรุงกลยุทธ?การสอน

และพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตLอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย3ในการใช&แผนกลยุทธ3การสอน 

ให4นักศึกษาได4มีการประเมินผลการสอนของอาจารย?ในทุกด4าน ทั้งด4านทักษะกลยุทธ?การสอน 

การตรงตLอเวลา การชี้แจงเปYาหมาย วัตถุประสงค?รายวิชา ชี้แจงเกณฑ?การประเมินผลรายวิชา และการใช4

ส่ือการสอนในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมิน

ความรู4ของนักศึกษาวLา สามารถปฏิบัติงานได4หรือไมL มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด4านใด ซ่ึงจะ

มีการรวบรวมข4อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการ

จัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตLละวิชา โดยสำรวจจากนักศึกษาป)สุดท4าย บัณฑิตใหมL ผู4ใช4

บัณฑิต และผู4ทรงคุณวุฒิ 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป)ตามดัชนีบLงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข4อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอยLางน4อย 3 คน ประกอบด4วยผู4ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยLางน4อย 1 คน ท่ี

ได4รับการแตLงตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได4กำหนดให4ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให4

ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด4านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรอยLางตLอเน่ืองทุก 5 ป) 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงยLอย/หรือบางรายวิชา ทำได4โดยการรวบรวมข4อมูล การสอบถาม และการ

ประชุม ผู4บริหารคณะ อาจารย?ผู4สอน อาจารย?ประจำหลักสูตร และนักศึกษา จะทำให4ทราบปHญหาในการ

บริหารหลักสูตรทั ้งในภาพรวม และในแตLละรายวิชา กรณีที ่พบปHญหาของรายวิชาก็สามารถที ่จะ

ดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได4ทันที ซึ่งก็จะเป^นการปรับปรุงยLอย ในการปรับปรุงยLอยนั้นควรทำได4

ตลอดเวลาที่พบปHญหา พร4อมรายงานผลการปรับปรุงตLอคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภา

มหาวิทยาลัยตามลำดับ 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร ให4คณะกรรมการกระทำทุก 5 ป) ทั้งน้ีเพื่อให4หลักสูตรมีความทันสมัย

และสอดคล4องกับความต4องการของผู4ใช4บัณฑิต 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาคผนวก ก 
คำอธิบายรายวิชา 
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ภาคผนวก ก 
คำอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) กลุWมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา  หนWวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด&วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบ้ืองต&น       Non-Credit 

 Basic English 

การใช4คำ ประโยค และไวยากรณ?ภาษาอังกฤษเบ้ืองต4นท่ีต4องใช4ในชีวิตประจำวัน 

โดยเฉพาะในสLวนที่เป^นข4อเท็จจริง การแนะนำตนเองและผู4อื่น การตอบคำถาม

เกี ่ยวกับข4อมูลสLวนตัว ตลอดจนการใช4ภาษาอังกฤษสำหรับการสื ่อสารใน

สถานการณ?ที่คุ4นเคยเน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข4อง

อยLางหลากหลาย 

The use of words, sentences, and English grammar basics required 

in daily life particularly in the factual section, introducing oneself 

and others, The answer questions about personal information, as 

well as the use of English for communication in a familiar situation, 

focus on the integrated practice from a variety of relevant case 

studies 
 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน            3 (1-2-6) 

English in Daily Life  

 การพัฒนาทักษะการฟHง พูด อLาน และ เขียน โดยอาศัยความรู4เบื้องต4นทาง

ไวยากรณ?ภาษาอังกฤษ หน4าที่ของคำ การเรียงลำดับคำ รูปแบบประโยคในกาล

พื้นฐาน เพื่อใช4ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจาก

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic 

knowledge of English grammar, function of words, word order, and 

sentence patterns in basic tense for communication in daily life, focus on 

the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ3ท่ัวไป 3 (1-2-6) 

English in General Situations 

การพัฒนาทักษะการฟHง การพูด การอLานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การติดตLอสื่อสารในสถานการณ?ตLาง ๆ ที่คุ4นเคยและไมLคุ4นเคย การใช4คำศัพท? 
สำนวน และโครงสร4างไวยากรณ?ได4อยLางถูกต4องเหมาะสมเน4นฝ|กปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication in English.  Using appropriate vocabularies, idioms, 
and grammar in both familiar and unfamiliar situations focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 (1-2-6) 

  English in Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ?ที่ไมLคุ4นเคยการใช4ประโยคที่มีโครงสร4างที่ซับซ4อน 
และมีรูปแบบของการใช4ภาษาอังกฤษที่เป^นทางการเน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 
English in unfamiliar situations.  The use of sentences with complex 
structures and forms of formal language use, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 (1-2-6) 

   Thai for Communication  

ใช4ภาษาไทยในการส่ือสารได4เหมาะสมตามสถานการณ? วิเคราะห? และสรุปประเด็น
หลักจากเรื่องที่ฟHง ดูอยLางมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสตLาง ๆ ระดับ
ของภาษา การใช4น้ำเสียงในการพูดสื่อสาร อLานออกเสียงตามอักขรวิธี อLานจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทตLาง ๆ เขียนผลงานประเภทตLาง ๆ ตามหลักการ
เขียน มีมารยาทในการฟHง พูด อLาน และเขียนเน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 
Use Thai language to communication property according to the 
situation.  Analyze and summarize the main points of the story that 
being heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking with 
positive communication on various occasions, and in various language 
levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud according to 
orthography.  Read for comprehension from various types of writing, 
writing various types of works according to the principles of writing, 
having manners for listening, speaking, reading and writing, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 



  

90 
 

2220520  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ       3 (1-2-6) 

      Thai for Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยให4มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพตLาง ๆ โดยเน4น
การพูดการเขียนในโอกาสตLาง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทาง
ธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต4ตอบทางธุรกิจ การเขียนขLาว
ประชาสัมพันธ?ทางธุรกิจ  การสื่อสารธุรกิจผLานสังคมออนไลน?และเจรจาทาง
ธุรกิจในสถานการณ?จริงเน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข4อง
อยLางหลากหลาย 
The development of language skills to effectively with occupation 
focusing on speaking, writing on various occasions, commenting, 
business negotiations, business letter writing, business 
communication through writing,  writing of the press releases on 
business, business communications and business negotiation in real 
situations through social media,  focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
 

2220530  ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห3       3 (1-2-6) 

      Thai for Critical thinking  

 หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห?และการสังเคราะห? เน4นทักษะ
การรับสารจากการฟHง และการอLานสามารถนำสารที่ได4รับไปสูLกระบวนการคิด
วิเคราะห?และนำเสนอได4  การฟHงเพื่อจับใจความการฟHงเพื่อการวิเคราะห?การฟHง
เพื่อการตีความ การฟHงอยLางมีวิจารณญาณ รวมถึงการอLานเพื่อจับใจความ 
การอLานเพื ่อการวิเคราะห?การอLานเพื ่อการตีความ และการอLานอยLางมี
วิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน?และสถานการณ?จริงเน4นฝ|กปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 
The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and 
synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to 
apply the obtained data toward the processes of analytical thinking 
and presentation, listening for comprehension, listening for data 
analysis, listening for interpretation, the use of judgment for listening 
including comprehensive reading, reading for analysis, reading for 
interpretation and critical reading, social communication and real 
situations, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
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2) กลุWมวิชามนุษยศาสตร3 

รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา  หนWวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด&วยตนเอง) 

 2810310 นันทนาการในชีวิตประจำวัน 3 (1-2-6) 

  Recreation In Daily Life 

ความหมาย ลักษณะและขอบขLายของนันทนาการ ความสำคัญของนันทนาการ
กับคุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจำวัน ฝ|กปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการให4เหมาะสมกับการพัฒนารLางกาย จิตใจ อารมณ? สังคม เพ่ือ
สร4างความมีคุณคLาในตนเอง รู4จักรักตนเอง และอยูLในสังคมได4อยLางมีความสุข 

The meaning  characteristics and scope of recreation .The 
importance of recreation and quality of life, Principles of selection of 
recreational activities in daily life Practice recreation activities 
suitable for body development Mind, emotion, society To create 
self-worth Know yourself And live happily in society. 

 

2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบตWอสังคม       3 (1-2-6) 

    Ethics and Social Responsibility 

ความหมายและความสำคัญของจริยธรรม มนุษย?กับการใช4เหตุผลจริยธรรมชีวิต
ตามหลักวิทยาศาสตร? ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร? คุณคLาและ
การดำเนินชีวิตที่สอดคล4องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให4มี
จริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลัก
จริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปHญญาและแก4ปHญหาอยLางสร4างสรรค? การ
พัฒนาทักษะชีวิตด4านตLาง ๆ เพื่อการดำรงชีวิตอยูLรLวมกับผู4อื่นและสังคมได4อยLาง
มีสันติสุข เน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที ่เกี ่ยวข4องอยLาง
หลากหลาย 
The meaning and the importance of ethics and corporate social 
responsibility, humans and the use of reason and ethics, 
understanding and life in accordance with the principle of science, 
philosophy, and religion, ethics concepts, the values and lifestyles 
consistent with the truth of the world and life, the development of 
their physical, verbal, and ethics, as a religious principles and ethical 
morality for good life, the development of intellectual and creative 
problem solving, the development of life skills in various fields for 
peaceful living together with other people and society, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต      3 (1-2-6) 

      Life skills and personal development in a dynamic world 

ความรู4เบื้องต4นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย?   ทักษะการเรียนรู4ตLอการดำรงชีวิต

ปHจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย?ด4านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และ

จริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ?

และการทำงานเป^นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย4ง การเสริมสร4างสุขภาวะ

และการแก4ปHญหาในสังคมแหLงการเปลี่ยนแปลงเน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการ

จากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, 

Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology 

and ethics, the philosophy for oneself learning, personal and 

personality development, human relations and teamwork, 

management of conflicts and the health promotion, and problem 

solving skills in the society of change, focus on the integrated 

practice from a variety of relevant case studies 
 

 3310810 จิตวิทยาการส่ือสาร  3 (1-2-6) 

      Communication Psychology  

แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค?การ การสื่อสาร

ระหวLางบุคคล กลุLมและองค?การ การเป^นผู4สLงสารและผู4รับสารที่ดี การสะท4อน

กลับของการสื ่อสาร โครงสร4างขององค?การที่สัมพันธ?กับประสิทธิภาพของ 

การสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารตLอผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน

และการสร4างความผูกพันตLอองค?การ รวมทั้งการประยุกต?ความรู4ทางจิตวิทยา 

เพื่อเสริมสร4างประสิทธิภาพในการติดตLอสื่อสารที่เกิดขึ ้นในองค?การ ได4แกL  

การประชาสัมพันธ?ด4วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับขLาวลือ การสร4าง

แรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห?ภาษาทLาทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือ

พัฒนาชุมชนเน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี ่ยวข4องอยLาง

หลากหลาย 

The concepts and process of communication, how to study 

communications in the organization, communication between group 

and organization, a good messenger and receiver, reflections of the 

communication, the organization structure related to the efficiency 
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of communication, the impact of communications on job 

performance, the job satisfaction and organizational commitment 

including the application of psychological knowledge to enhance 

efficiency in communication that occur in the organization such as 

public relations with the psychological, management of rumors, the 

motivation to persuade and an analysis of personal body language, 

volunteer for community development, focus on the integrated 

practice from a variety of relevant case studies 

 

3) กลุWมวิชาสังคมศาสตร3 

รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา  หนWวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด&วยตนเอง) 

 2221210 ศาสตร3พระราชาเพ่ือการพัฒนาท&องถ่ิน           3 (1-2-6) 

 King Wisdom for Local Development 

ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด 

การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวิเคราะห?ความ

เชื่อมโยงองค?ความรู4ไปใช4แก4ไขปHญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ชุมชนและ

สังคมตามพระบรมราโชบาย เน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี

เก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

Royal working guideline, self- sufficient concept, and sustainable 

development ,principles of the royal projects, as well as analyze the 

intelligent learning approach for pilot community development 

based on the king wisdom and including the application of the 

obtained knowledge from the sufficiency economy to solve actual 

problems in their own daily lives and communities focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies. 
 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ                                 3 (1-2-6) 

  Phetchaburi Study for Entrepreneur 

ภูมิศาสตร?  ประวัติศาสตร?เพชรบุรีและท4องถิ่นใกล4เคียง ชนเผLาและชาติพันธุ? 

อ ิทธ ิพลของภูม ิศาสตร?และประวัต ิศาสตร?ท ี ่ม ีผลตLอว ัฒนธรรม  ส ังคม  

ศิลปะวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิปHญญาท4องถ่ิน  อาหาร และแหลLงทLองเท่ียว ศึกษา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเพชรบุรี  ปHญหาและการใช4แนวทางอัน
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เ น ื ่ อ งม าจากพระราชดำร ิ ใ นการแก 4 ป Hญหาทา งส ั ง คม   แนวทา ง 

การพัฒนาท4องถิ่น งานชLางเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการ

สร4างงานชLางเมืองเพชรคติสัญลักษณ? คติความเชื่อ ภูมิปHญญาและเอกลักษณ?ใน

การสร4างงานชLางเมืองเพชร ทฤษฎีและฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา

ที่เกี่ยวข4องอยLางหลากหลาย เชLน ทักษะงานชLางเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงาน

ชLาง และฝ|กสร4างสรรค?ผลงานทางชLางตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและ

ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีเน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี

เก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

Geography, history of Petchaburiprovince and local nearby, tribes 

and ethnicities, the influence of geography and history affecting  on 

cultural, society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local 

attractions, study of the project under the Royal Initiative of His 

Majesty the Kingin Phetchaburi province, problem and the use of 

the approach of the Royal Initiative of His Majesty the King in solving 

social problems, approach for local development, Petchaburi  

craftsmanship, content, inspiration, and the process of creating a 

Petchaburi’ s skilled craftsmanship, the philosophical constructs,  

beliefs, wisdom and unique in construction of 

Petchaburicrafsmanship, the theory and the integrated practice from 

a variety of the relevant case studies such as the appreciation of the 

craft and practice to create the craft as well as cultural and tradition 

succession of Phetchaburi province, focus on the integrated practice 

from a variety of relevant case studies 
 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปêจจุบัน     3 (1-2-6) 

      Thai Society and the Current ASEAN Community 

สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปHจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร?ท่ี

ผLานมา  คLานิยมที่มุLงเน4นถึงผลประโยชน?สาธารณะ คุณคLาความเป̂นผลเมืองของ

รัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหาร

ราชการไทยในปHจจุบันประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน? 

วัตถุประสงค? เปYาหมาย โครงสร4าง เขตการค4าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของ

ประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ 
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แนวโน4มและทิศทางการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม  การปรับตัวภายในชุมชน

อาเซียน สร4างความเข4าใจ การวิเคราะห?และสังเคราะห?ประเด็นตLาง ๆ ท่ี

เกี่ยวข4องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหวLางวัฒนธรรม การ

เคลื่อนย4ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปHญหาการค4ามนุษย? 

ยาเสพติด สิ่งแวดล4อม และความสัมพันธ?ระหวLางประเทศ เรียนรู4ด4านการปฏิบัติ

ศึกษาข4อมูล การนำเสนอแนวคิด การพัฒนาองค?ความรู 4 ความคิด เจตคติ 

คLานิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการทLองเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟwกเน4นการ

ฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's 

historical past, values oriented public interests, the values of the 

citizenship, way of democratic citizenship, current Thai public 

administration system, ASEAN community, intercultural 

communication, the mobility of labor, technology and innovation, 

stability, human trafficking problems, drugs, environmental and 

international relations, learn about the practice in data searching,  

concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes, 

and appropriated values, culture and tourism in the Asia- Pacific 

context, focus on the integrated practice from a variety of relevant 

case studies  
 

 2310410 พลเมืองท่ีเข&มแข็ง 3 (1-2-6) 

  Potency Citizen 

วิเคราะห? ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ

เคารพศักดิ์ศรีความเป^นมนุษย? ยอมรับความแตกตLางของบุคคล ความเสมอภาค

และความเทLาเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยูLรLวมกันในสังคมไทยและ

ประชาคมโลกอยLางสันติตามหลักขันติธรรม การสร4างและปฏิบัติตาม กฎ กติกา

ของสังคม และกฎหมายเบื้องต4นที่เกี่ยวข4อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ? 

และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย?ทรงเป̂นประมุข หน4าท่ีของตนเอง

ในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป^นพลเมืองที่เข4มแข็ง 

และเคารพสิทธิผู4อื่นอยLางมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบตLอหน4าที่ของตนเอง มี

จิตอาสาและจิตสาธารณะเน4นการฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี

เก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 
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Analyze, design practice, create projects, and behave that express 

for human dignity, accept individual differences in equality, 

respecting for freedom and peaceful in Thai society and 

international community in accordance with the principles of 

tolerance, create and comply with social rules and basic laws 

related to democratic way of life with the King as Head of State, 

have strong citizenship and respect other people’ s right, have a 

volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice 

from a variety of relevant case studies 
 

2340310  ความรู&เบ้ืองต&นเก่ียวกับกฎหมาย           3 (1-2-6) 

      Basic Knowledge of Laws  

ความรู 4ท ั ่วไปเก ี ่ยวกับกฎหมายที ่ม ีความสัมพันธ ?และจำเป^นต4องใช 4ใน

ชีวิตประจำวันตามปรากฏการณ?ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ?ปHจจุบัน  

ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ?ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  

หลักสิทธิและเสรีภาพขั ้นพื ้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู4

เบื ้องต4นเกี ่ยวกับกฎหมายแพLงและพาณิชย?  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี

พิจารณาความแพLง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต?และ

บูรณาการใช4กฎหมาย ให4ได4เป^นผลจริง ในชีวิตประจำวันแนวคิด ทฤษฎีและ

หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค?การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริต

และคอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและ

มาตรการในการปYองกันและแก4ไขปHญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง

ความโปรLงใสและสร4างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานเน4นการฝ|กปฏิบัติ

แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

General knowledge of law with relationship and need to be used in 

daily life according to the change of social phenomena in present 

situation, study of the principle of law and jurisprudence of the 

public law and private law, principle of basic rights and freedoms 

based on the Constitution law, study the basic knowledge about 

civil and commercial law, criminal law, civil procedure law and 

criminal procedure law, the application and implementation of the 

law to be effectively in daily lives, concepts, theory and good 
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governance, the performance of the organization based on good 

governance, fraud and corruption, system and mechanism of the 

inspection of fraud and corruption, policies and measures to 

prevent and resolve the problem of corruption and misconduct 

including transparency and build faith in performance, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

3211110 การผลิตและการรู&เทWาทันส่ือดิจิทัล 3 (1-2-6) 

 Digital Media Production and Media Literacy 

ความหมายของส่ือ ประเภทของส่ือ หลักการผลิตส่ือดิจิทัล ฝ|กสร4างส่ือดิจิทัลเชิง

สร4างสรรค? การเผยแพรLสื่อผLานทางออนไลน? การออกแบบความสำคัญของการ

รู4เทLาทันสื่อในบริบทสังคมข4อมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค?ประกอบ

การวิเคราะห?สื่อเพื่อการรู4เทLาทัน  หลักการรับและเข4าถึงข4อมูลขLาวสารจากส่ือ

ทุกประเภทให4เกิดประโยชน?สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่กLอโทษตLอตนเองและ

สังคมในรูปแบบตLาง ๆเน4นการฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี

เก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

Meaning of media, type of media, principles of digital media 

production, practice creating creative digital media,  publishing 

media online.  The significance of media literacy in the context of 

information society, impact of the media, skills and elements 

analysis of media for literacy, the principle and access information 

from mass media to achieve maximum benefit, the principle of 

avoiding media cause harmful to themselves and the society in 

various forms, focus on the integrated practice from a variety of 

relevant case studies 
 

3330010 เศรษฐศาสตร3ในชีวิตประจำวัน3 (1-2-6) 

   Economics in Daily Life 

หลักการเบื้องต4นทางเศรษฐศาสตร?  ปHจจัยกำหนดอุปสงค?และอุปทานของสินค4า 

พฤติกรรมผู4บริโภค ลักษณะสำคัญของตลาดสินค4าที่มีการแขLงขันอยLางสมบูรณ?

และไมLสมบูรณ? หลักการคำนวณรายได4ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย

การเงินและการคลังการค4าและการเงินระหวLางประเทศในดุลการชำระเงิน การ

ประยุกต?ใช4หลักเศรษฐศาสตร?ในชีวิตประจำวันการบริหารการเงินสLวนบุคคล 
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การวางแผนการเงินสLวนบุคคลงบการเงินสLวนบุคคล รายได4ของบุคคล การ

บริหารเงินรายได4 การเงินสำหรับที่อยูLอาศัยการบริหารการเงินด4านยานพาหนะ

และเครื่องใช4ที่จำเป^นการบริหารหนี้สLวนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการ

ประกันความมั่นคงของบุคคลการออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผน

การเงินในแตLละชLวงอายุเน4นการฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี

เก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

Basic principles of economics, determinants of supply and demand 

of the product, consumer behavior, an important characteristic of 

goods market having perfect competitive and imperfect 

competitive, calculation method of national income, finance and 

banking, monetary and fiscal policy, international trade and finance 

in the balance of payments, the application of principles of 

economics in daily life, personal financial management, personal 

financial planning, personal financial statements, individual income, 

income management, housing finance, financial terms of the 

vehicles and equipment needed to manage personal debt, risk 

management and insurance of persons, savings and investment of 

individuals, financial planning in each age, focus on the integrated 

practice from a variety of relevant case studies 
 

 3330020 ผู&ประกอบการรุWนใหมW                 3 (1-2-6) 

  Modern Entrepreneur 

 บทบาทของธุรกิจขนาดยLอมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค?กรธุรกิจ หน4าท่ี

ต Lาง ๆ  ทางด 4านการบร ิหารธ ุรก ิจ การควบคุมทางการเง ินและธ ุรกิจ  

การดำเนินการของธุรกิจขนาดยLอมแบบตLาง ๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล 

การแก4ปHญหาและการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศน?ในการพัฒนาองค?กรธุรกิจ  

คุณลักษณะของการเป^นผู4ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ การจัดทำแผนธุรกิจ 

และการฝ|กปฏิบัติการทดลองเป^นผู4ประกอบการใหมL เน4นการฝ|กปฏิบัติแบบ

บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

The role of small business in the economy, method of 

establishment of a business organization, responsibility in the field 

of business administration, financial control and business, the 
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implementation of various small businesses, starting business in the 

digital era, problem solving and decision making, the vision in the 

development of the business enterprise, the characteristics of 

entrepreneurship success, business plan preparation and 

experimental practice as a new entrepreneur, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

3330030  ภาวะผู&นำและการทำงานเปîนทีม            3 (1-2-6) 

Leadership and Teamwork 

ความหมาย ความสำคัญของผู 4นำและภาวะความเป^นผู 4นำ รูปแบบของผู 4นำ 

บทบาทของผู4นำและผู4ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป^นผู4นำ การพัฒนา

บุคลิกภาพสำหรับผู4นำ ทักษะการทำงานเป^นทีม มนุษยสัมพันธ?ในการทำงาน

รLวมกัน กระบวนการกลุLมและการแก4ไขปHญหารLวมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและ

การพูดในที ่สาธารณเพื ่องานอาชีพเน4นการฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจาก

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership 

styles, the role of a good leader and follower, the psychology and 

leadership skills, personality development for leaders, teamwork, 

interpersonal relationship in the teamwork, group process and 

solving problems together, the development of the personality, and 

the public speaking training for careers, focus on the integrated 

practice from a variety of relevant case studies 
 

3330110  การพาณิชย3อิเล็กทรอนิกส3เบ้ืองต&น           3 (1-2-6) 

   Basic E-Commerce 

ความรู 4เบื ้องต4นเกี ่ยวกับการพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส?โครงสร4างพื ้นฐานทาง

เทคโนโลยีและเครื่องมือชLวยบนเว็บสำหรับการพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? ตัวแบบ

ธุรกิจของการพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? ระบบการชำระเงิน อิเล็กทรอนิกส?ปHญหา

ทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข4องกับการพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส? ทดลอง

ประกอบธุรกิจโดยใช4พาณิชย?อิเล็กทรอนิกส?เน4นการฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการ

จากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and 

tools on the Web for e-commerce, the business model of electronic 
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commerce, electronic payment systems, legal and ethical issues 

related to electronic commerce, Business trial using electronic 

commerce, focus on the integrated practice from a variety of 

relevant case studies 
 

 3003110 ทักษะในศตวรรษท่ี21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ           3 (1-2-6) 

  21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบค4น วิเคราะห? แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต?

เพื ่อพัฒนาทักษะที่สำคัญตLอการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอยLางมี

คุณภาพในศตวรรษที่ 21เน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข4อง

อยLางหลากหลาย 

Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by 

integrating application for important skills development for life and 

careers in 21st century effectively, focus on the integrated practice 

from a variety of relevant case studies 

 

4) กลุWมวิชาวิทยาศาสตร3และคณิตศาสตร3 

รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา  หนWวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด&วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ            3 (1–2–6) 

      Sports for Health Development 

วัตถุประสงค?และประโยชน?ของการเลLนกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออก

กำลังกาย การวLายน้ำและการเต4นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การสร4างสมรรถภาพทาง

กายให4เหมาะสมกับวัย ข4อควรระวังและการปYองกันการบาดเจ็บจากการเลLน

กีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก นันทนาการทักษะการเลLน กติกา

การแขLงขันและมารยาทของการเป^นผู 4เลLนและผู 4ดูกีฬาที ่ดี กีฬาเพื ่อการ

นันทนาการ โดยให4เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู4เรียนสนใจ 

กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค?รวมเน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา

ท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

The purpose and benefits of sport for health, model and methods 

for exercise, swimming and aerobics for health, promotion of 

physical fitness for ages, precautions and prevention of injuries from 

sports, sports health and go on diet, recreation, tactics, rules of 
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competition and courtesy of a player and a good sport spectators, 

the sports for recreation including single and team sport that student 

can choose what interests, sports for development of the holistic 

health, focus on the integrated practice from a variety of relevant 

case studies 
 

7003120 ทักษะการคิด              3 (1-2-6) 

Thinking Skills 

วิเคราะห? ออกแบบ แสดงวิธีการแก4โจทย?ปHญหา การให4เหตุผล การให4เงื่อนไข

เชิงภาษา เชิงสัญลักษณ? และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ?ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจำวัน การวิเคราะห?แนวทางการแก4ปHญหา การคิดเชิงวิพากษ? การคิด

สร4างสรรค? การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใช4แนวทางได4อยLางเหมาะสม วิเคราะห?

และอธิบายข4อมูลขLาวสารในโลกปHจจุปHน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข4อมูล

ได4 เน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

Analysis, Design and Present how to problems solving, critical 

thinking, creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in 

term of language and symbolic, and pattern of explaining the 

phenomena that occur in everyday life. Analysis of problems solving, 

choosing appropriate approaches, analyze and explain information 

in today’s global and making decisions based on data, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี         3 (1-2-6) 

      World, Science and Technology 

บทบาทของว ิทยาศาสตร ?และเทคโนโลย ีในด 4านการพัฒนาชุมชนและ

ประเทศชาติด4านพลังงานและภาวะโลกร4อน ด4านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล4อม และด4านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิด

วิเคราะห? สามารถเข4าใจปHญหาและใช4วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีแก4ปHญหาด4าน

ตLาง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี การใช4สารเคมีในชีวิตประจำวัน 

ผลกระทบของสารเคมีตLอสิ่งแวดล4อม รังสีจากดวงอาทิตย?และสารกัมมันตรังสี 

เครื่องใช4และอุปกรณ?ไฟฟYาในบ4านผลกระทบของความก4าวหน4าทางวิทยาศาสตร?

ท่ีมีตLอมนุษย? สภาพแวดล4อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช4วิทยาศาสตร?คิด
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วิเคราะห? สามารถเข4าใจปHญหา และแก4ปHญหาในชีวิตได4 เน4นฝ|กปฏิบัติแบบ

บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

The roles of science and technology in the development of 

community, the nation of energy, global warming, the natural 

resources and environment, agricultural and agricultural industry, 

critical thinking skills, able to understand in problem and use science 

and technology to solve the various fields of problem, development 

of science and technology, the use of chemicals in daily life, the 

impact of chemicals on the  environment, sun’ s radiation and 

radioactive materials, home appliances and electrical equipment, 

the impact of scientific advances towards humans, social, 

environment and culture, use scientific analysis to understand and 

solve the problems in their lives, focus on the integrated practice 

from a variety of relevant case studies 
 

4410110  ส่ิงแวดล&อมกับเทคโนโลยีสีเขียว         3 (1-2-6) 

      Environment and Green Technology 

ความสำคัญของสิ ่งแวดล4อม การใช4ประโยชน?จากทรัพยากรธรรมชาติ  

การวางแผนการใช4ทรัพยากร เทคโนโลยีในการปYองกันและแก4ไขปHญหา

สิ่งแวดล4อม ทักษะการสร4างนวัตกรรมอนุรักษ?สิ่งแวดล4อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณท่ี

เสี่ยงตLอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการปYองกันอันตรายจาก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล4อมเพื่อความ

ย่ังยืน เน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

The importance of the environment, the utilization of natural 

resources, planning the use of resources, technology in preventing 

and solving environmental problems, skills to create innovative 

environment for sustainable development, natural disasters, the 

classification of natural disasters, causes and the risky areas to 

natural disasters, effects and protection from natural disasters, green 

technology and environmental development for sustainable, focus 

on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4420310  เคมีในชีวิตประจำวัน             3 (1-2-6) 

      Chemistry in Daily Life 

ความรู4เกี่ยวกับผลิตภัณฑ?เคมีตLาง ๆ ในชีวิตประจำวัน สบูL ยาสีฟHน สารทำความ

สะอาด สารเติมแตLงในอาหาร นมและผลิตภัณฑ?ของนม เครื่องสำอาง กระดาษ

กาว เรซิน ซีเมนต? ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ?ท่ีเก่ียวกับการเกษตร เป̂นต4น 

เคมีกับภูมิปHญญาไทยการดื่ม การกินหรือการแก4ปHญหาสุขภาพ ความสัมพันธ?

ของภูมิปHญญาไทยและการใช4ความรู4ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปHญญาไทย เคมี

และภูมิปHญญาการใช4สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย? ความงามและ 

การดำรงชีวิตรวมทั้งการใช4สารเคมีอยLางถูกวิธี และการแก4ไขพิษจากสารเคมี

เบื ้องต4นเน4นฝ|กปฏิบัต ิแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที ่ เก ี ่ยวข4องอยLาง

หลากหลาย 

Knowledge of various chemical products in daily life, soap, 

toothpaste, cleaning agents, food additives, milk and milk’ s 

products, cosmetics, papers, the glue, resins, cement, drugs 

including the agricultural products, chemistry and Thai wisdom, 

drinking, eating or health care, the relationship of Thai wisdom and 

the use of chemistry knowledge, chemical reaction in Thai wisdom, 

Thai wisdom and the application of medicinal plants for agriculture, 

medicine, the beauty and life including the use of chemicals in the 

right way,  and detoxification of hazard chemicals, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4430110  คณิตศาสตร3สำหรับธุรกิจ             3 (1-2-6) 

      Mathematics for Business 

คณิตศาสตร?พื้นฐานที่ใช4ในชีวิตประจำวัน สัดสLวน ร4อยละ การคำนวณอัตรา

ก4าวหน4า ที่ใช4ในการชำระคLาไฟฟYาและน้ำประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการ

ผLอนชำระ  และคณิตศาสตร?ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห?ทางคณิตศาสตร? 

วิเคราะห?สถิติเบ้ืองต4นในการแก4ปHญหาในชีวิตประจำวันและปHญหาเชิงธุรกิจ เน4น

ฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 

progressive tax rate used for payment of the electricity and water 

supply, the interest charged, installment system, actuarial science, 
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critical thinking skills in mathematics, preliminary statistics analysis 

to solve problems in daily life and business problems, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ         3 (1-2-6) 

      Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย?  ความคิดสร4างสรรค?  การคิดเชิงระบบ  

การวิเคราะห?ข4อมูลขLาวสาร ตรรกศาสตร?และการใช4เหตุผล  กระบวนการ

ตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรู4ทางวิทยาศาสตร? กำหนดการเชิงเส4น  

และการนำมาประยุกต?ใช4ในการแก4ปHญหาในชีวิตประจำวันเน4นฝ|กปฏิบัติแบบ

บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

The principle and process of human thinking, creativity, systematic 

thinking, information analysis, logic and reasoning, decision 

processes, The process of scientific knowledge acquisition, linear 

programming and its application in solving problems in their daily 

life, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 

studies 
 

4520110  การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ         3 (1-2-6) 

    Thai cooking and International cooking 

อาหารหลัก 5 หมูL การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่สLงเสริมการ

มีสุขภาพดี อาหารปYองกันโรคและกLอให4เกิดโรค  การถนอมอาหาร ความ

ปลอดภัยในการบริโภคอาหารคุณคLาทางโภชนาการของอาหารอาหารเพ่ือ

สุขภาพ การประกอบอาหารที่เป̂นที่นิยมเพื่อการประกอบอาชีพหรือรายได4เสริม

เน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that 

promote good health, Food to prevent disease and cause diseases, 

food preservation, food safety, Nutritional value of food, Healthy 

food ,Popular cooking for career or extra income, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4520120  ขนมและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ          3 (1-2-6) 

      Dessert and Beverage for Business 

ความรู4เบื้องต4น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ?ที่ใช4ในการ

ทำประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาด

และการจัดการธุรกิจ ปฏิบัติทำขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยี

การผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพการเรียนรู4ทักษะทางการทำเครื่องด่ืม

การตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพและ

พึ่งพาตนเองได4เน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข4องอยLาง

หลากหลาย 

Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and 

equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing 

principles, packing measures, marketing principles and business 

management, Practice in making Thai desserts and bakery, principles 

and technology of beverage production, Healthy drinks, learning to 

drink, marketing and beverage business management, be able to 

work and be self- reliant, focus on the integrated practice from a 

variety of relevant case studies 
 

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ3และพืชพรรณ             3 (1-2-6) 

      Conservation Biology and Plants 

หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข4องกับการอนุรักษ? ทักษะการคิดอยLางมี

วิจารณญาณและทักษะการแก4ปHญหาในการอนุรักษ?ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต?ใช4

เทคโนโลยีชีวภาพในด4านตLาง ๆ  ด4านการเกษตร อาหาร และการแพทย?ใน

ชีวิตประจำวันจริยธรรมการอนุรักษ?การรบกวนและโครงสร4างชุมชนของ

สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข4องของมนุษย?การออกแบบ และการจัดการพื้นที่อนุรักษ? 

การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ?รัฐศาสตร?และเศรษฐศาสตร?การอนุรักษ?

ความสำคัญและคุณคLาของพืชพรรณตLอชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิ

ปHญญาท4องถิ่นในการใช4ประโยชน?จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการ

แก4ปHญหาในการอนุรักษ?และพัฒนาพืชพรรณเน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจาก

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 
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Principles and biological theories related to conservation, critical 

thinking skills and problem solving skills in the conservation of 

biodiversity, changes in biodiversity, the application of 

biotechnology in various areas including agricultural, food and 

medical in daily life, the ethics of conservation, the interference and 

community structures of organism, the relevance of human, the 

design and management of conservation areas, the political  

economy of conservation, the importance and value of the florae 

to life, diversity of the florae, the local wisdom in the application of 

the florae, critical thinking and problem solving skills in conservation 

and development of the florae, focus on the integrated practice 

from a variety of relevant case studies 
 

5600010  เกษตรในชีวิตประจำวัน         3 (1-2-6) 

      Agriculture in Daily Life 

เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหลLง

เพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้ำการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝH©งการ

ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว?เพื่อนันทนาการและประโยชน?ใช4สอยในชีวิตประจำวันการ

เรียนรู4ทักษะทางการเกษตรไปใช4ดำรงชีวิตเกษตรอินทรีย?เพื่อความปลอดภัยการ

แปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได4

อยLางยั ่งยืนเน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที ่เกี ่ยวข4องอยLาง

หลากหลาย 

Self- reliance agriculture under the philosophy of sufficiency 

economy, cultivation management, water resources management, 

the management of coastal and marine resources, planting and 

animal husbandry for recreation and usefulness in daily life, learning 

agricultural skills to survive, organic farming to safety, agriproduct 

processing with ability to apply as professional career for sustainable 

self- reliance, focus on the integrated practice from a variety of 

relevant case studies 
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6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน             3 (1-2-6) 

      Renewable Energy and Energy Saving 

พื้นฐานความรู4และเทคโนโลยีด4านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟYา 

การคิดคLาไฟฟYาเบื ้องต4น สถานการณ?พลังงานของประเทศไทยและของโลก 

การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่ยั ่งยืน ในโครงการพระราชดำริ การประหยัด

พลังงานสำหรับบ4านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ?ประหยัด

พลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน

การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต4องการพลังงานของชุมชน 

เพื่อเน4นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด4านพลังงานอยLางยั่งยืนเน4นฝ|กปฏิบัติ

แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

The basic knowledge and energy technology, energy and electrical 

energy, introduction to electrical charges, Thailand and world energy 

situation, study on technology of sustainable energy in the Royal 

initiative projects of His Majesty the King, energy saving for a house 

and industrial buildings, energy- saving devices, approach to energy 

saving and technology for energy saving, the integration of 

renewable energy technologies and energy needs of the community 

focusing on the foundation development of stability and 

sustainability of the energy, focus on the integrated practice from a 

variety of relevant case studies 
 

6530410  การสร&างสรรค3นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท&องถ่ิน       3 (1-2-6) 

    Innovation Creative for local development 

ความหมาย ความสำคัญ องค?ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร4างสรรค? การพัฒนาตLอ

ยอดความคิดสร4างสรรค?ไปสู Lนวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั ้นตอนและ

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียนแผนการดำเนินงาน การประยุกต?ใช4

เทคโนโลยีอยLางเหมาะสม การเพิ่มมูลคLาและพัฒนาผลิตภัณฑ?อยLางสร4างสรรค? 

หลักการจัดการกับความคิดสร4างสรรค? ทรัพย?สินทางปHญญา การตLอยอดเชิง

พาณิชย? ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร4างสรรค?เพ่ือแก4ไขปHญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน

ชุมชน ท4องถิ่น เน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข4องอยLาง

หลากหลาย 
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Meaning, importance, composition, theory of creativity.  The 

development of creative thinking towards innovation.  Design 

concepts, thinking process and writing an operation plan.  Apply 

appropriate application of technology. Adding value and developing 

products creatively.  Learning principles of creative management, 

intellectual property, and commercialization as well as developing 

creative thinking to solve problems that occur within the local 

community, focus on the integrated practice from a variety of 

relevant case studies 
 

6840110  จิตสำนึกและวินัยจราจร                 3 (1-2-6) 

      Conscious mind and Traffic Discipline 

ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต?เบื้องต4นทัศนคติ

และพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพื่อประหยัดพลังงานการปฏิบัติการ

ขับขี่ปลอดภัย วิเคราะห?พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมินพฤติกรรมการ

ขับขี่จิตสำนึกในความปลอดภัยในการจราจร เน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจาก

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องอยLางหลากหลาย 

Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle 

inspection, Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, 

safe driving practice, analyze driving behavior, examination and 

evaluation of driving behavior, Consciousness in traffic safety, focus 

on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

7440110  ทักษะการใช&คอมพิวเตอร3ในโลกพลวัต             3 (1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 

องค?ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช4เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร การทำรายงานการสร4างตารางคำนวณ การนำเสนอ

ผลงานการสื่อสารบนระบบเครือขLาย และการใช4เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารสมัยใหมLอยLางมีประสิทธิภาพ การกำหนดความต4องการและขอบเขต

สารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ   ทักษะการค4นคืนสารสนเทศและกลยุทธ?

การค4นการประเมินคุณคLาของสารสนเทศ  การวิเคราะห?และสังเคราะห?

สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข4องกับการใช4งานคอมพิวเตอร?และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช4คอมพิวเตอร?ทักษะ
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การใช4เทคโนโลยีอยLางมีวิจารณญาณและใช4สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยLาง

สร4างสรรค?พร4อมท้ังฝ|กปฏิบัติโปรแกรมทางด4านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลคำ 

ตารางการคำนวณ การประยุกต?ใช4คอมพิวเตอร?ให4สอดคล4องตLอการเปล่ียนแปลง

ในโลกพลวัตเน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที ่เกี ่ยวข4องอยLาง

หลากหลาย 

Essential elements of information and communication technology, 

the use of information and communication technologies, reporting, 

creating spreadsheets, presentations, network communication and 

the effectively uses of information technology and modern 

communication as well as investigation of the law relating to the 

use of the computer and information technology,  ethics and the 

health of computer users, critical thinking skills to use technology 

and the creatively use of information technology including the 

practice in operating system program, data searching, word 

processor program, spreadsheet and the presentations.  Practicing 

the operating system program data query, word processing, 

spreadsheet and presentation,  computer application to relate with 

the changes in dynamic world, focus on the integrated practice from 

a variety of relevant case studies 
 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ              3 (1-2-6) 

   Life and Health 

กำเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกำเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร 

โภชนาการ ความสัมพันธ?ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย? การบริโภคอาหาร

อยLางสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค 

สิ่งแวดล4อมและปHจจัยตLาง ๆ ที่มีผลตLอสุขภาพการดูแลสLงเสริมและภาวะเสี่ยง

ทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค?รวมด4วยภูมิปHญญาแพทย?แผนไทย

หลักประกันสุขภาพแหLงชาติวิธีพยาบาลผู4สูงอายุ วิธีชLวยฟ™´นคืนชีพวิธีจัดการดูแล

ผู4ประสบภัยพิบัติเน4นฝ|กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข4องอยLาง

หลากหลาย 

The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, 

herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to 
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humans, food consumption in the balance, food sanitation, 

nutritional status, consumption behavior, environment and factors 

affecting health, care promotion and health risks, holistic health care 

with traditional medicine, national health security, methods for 

adult and gerontological nursing, resuscitation, approaches of care 

for disaster victims, focus on the integrated practice from a variety 

of relevant case studies 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด&าน 

         1) กลุWมวิชาแกน บังคับเรียน   

 1.1) กลุWมวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร3และวิทยาศาสตร3  

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                 หนWวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด&วยตนเอง) 

4011101  ฟõสิกส3 1 3 (3-0-6) 

 Physics 1 

ปริมาณสเกลาร?และเวกเตอร? การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่ใน

แบบตLาง ๆ งาน พลังงาน กำลัง กฎการอนุรักษ?พลังงานและโมเมนตัม การแกวLงกวัด 

กลศาสตร?ของไหล ปรากฏการณ?ทางความร4อน ทฤษฎีจลน?ของแก¨สและอุณหพลศาสตร? 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 

This course aims to study Scalar and Vector quantities, Newton’ s law of 

motion, moving in different ways, energy work, energy conservation rules 

and momentum, swing measurement, fluid mechanics, heat phenomenon, 

kinetic theory of gas, and thermodynamics, special relativity theory. 
 

4011102  ปฏิบัติการฟõสิกส3 1                            1 (0-3-0) 

 Physics Laboratory 1 

 วิชาบังคับรWวม : 4011101 ฟõสิกส3 1  

  Physics 1 

การวัดอยLางละเอียด เวกเตอร?ของแรง การตกอยLางอิสระ การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล? 

แรงเสียดทาน ลูกตุ 4มนาÆิกาแบบธรรมดา โมเมนต?ความเฉื ่อย การเกิดกำทอน 

ไฮโดรมิเตอร? ความตึงผิว ความจุความร4อนจำเพาะของวัตถุ การหาคLาสัมประสิทธิ์การ

ขยายตัวเชิงเส4นของโลหะ โดยจัดให4มีการสาธิตและการทดลองตามความเหมาะสม 
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This course aims to study detailed measurement, vector of force, free fall 

projection, projectile movement, friction, pendulum, normal type clock 

moment of inertia, resonance, hydrometer, surface tension, and finding 

specific heat capacity of the linear expansion coefficient of metal by 

providing demonstration and experiment as appropriate. 
 

4011103  ฟõสิกส3 2 3 (3-0-6) 

 Physics 2 

 วิชาท่ีต&องเรียนมากWอน : 4011101 ฟõสิกส3 1  

  Physics 1 

ประจุไฟฟYา กฎของคูลอมบ? สนามไฟฟYา กฎของเกาส? ศักย?ไฟฟYา ความจุไฟฟYา 
กระแสไฟฟYา กฎของโอห?ม กฎของเคอร?ชอฟฟ∞ แรงของลอเรนซ? สนามแมLเหล็กอัน
เนื่องมาจากกระแสไฟฟYา แรงเคลื่อนไฟฟYาเหนี่ยวนำ สารแมLเหล็ก การแกวLงกวัดของ
สนามแมLเหล็ก แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแมLเหล็กไฟฟYา ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
พิเศษ โครงสร4างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส 
This course includes the study of Coulomb’s law, electric field, Gauss’s law, 
electric potential, electricity capacity, electric current, Ohm’ s law, 
Lawrence’ s force, magnetic fields from electricity, magnetic induction 
forces, magnetic field fluctuations, geometric lighting spectrum of 
electromagnetic waves, special relativity theory, atomic structure 
radioactivity, nucleus and nucleus disintegration. 

 

4011104  ปฏิบัติการฟõสิกส3 2               1 (0-3-0) 

 Physics Laboratory 2 

 วิชาบังคับรWวม : 4011103 ฟõสิกส3 2  

  Physics 2 

การใช4มัลติมิเตอร? การสร4างโวลต?มิเตอร?และแอมมิเตอร?จากกัลป∞วาโนมิเตอร? กฎของ   
เคอร?ชอฟฟ∞ วงจรไฟฟYากระแสสลับ กฎของโอห?ม การเขียนเส4นสมศักดิ์และเส4นแรง
ไฟฟYา สภาพต4านทานของลวดตัวนำ กระจกโค4ง เลนส?บาง การใช4ออสซิลโลสโคป 
The aim of this course is to have students know how to use a multimeter, 
create a voltmeter and an ammeter from a Galvanometer.  And to study 
Kershov’ s Law, AC circuit, Ohm’ s law, how to write equipotential line and 
electric current line, resistance of wire conductor, curved glass, thin lens, 
and oscilloscope use. 
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4021101      เคมี 1                             3 (3-0-6) 

 Chemistry 1 

ปริมาณสัมพันธ? โครงสร4างและทฤษฎีอะตอม ระบบพิริออดิก พันธะเคมี สมบัติของแก̈ส 

ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตร?เบ้ืองต4น และจลนพลศาสตร?เคมี 

This course aims to study relativity volume, atomic structure and theory, 

the system of periodic chemical bonding, property of gas, solids, liquids and 

solvents, basic thermodynamics, and chemical kinetics. 
 

4021102        ปฏิบัติการเคมี 1 1 (0-3-0) 

 Chemistry Laboratory 1 

 วิชาบังคับรWวม : 4021101 เคมี 1  

  Chemistry 1 

ความรู 4เบื ้องต4นเกี ่ยวกับอุปกรณ?พื ้นฐานในห4องปฏิบัติการเคมี ข4อควรปฏิบัติใน

ห4องปฏิบัติการ ความปลอดภัยเกี ่ยวกับสารเคมี การเกิดอุบัติเหตุ และการแก4ไข 

ปฏิบัติการฝ|กทักษะการใช4อุปกรณ? และเทคนิคตLาง ๆ ในห4องปฏิบัติการเคมี สารละลาย

และการเตรียมสารละลาย อุณหพลศาสตร?และจลนศาสตร?เคมี 

The purpose of this course aims to study the foundation of basic equipment 

in chemical laboratories, laboratory regulations, chemical usage safety, 

accidents and corrections, practice skills in using equipment and techniques 

in the chemistry laboratory, solution and solution preparation, 

thermodynamics, and chemical kinetics. 
 

5501101     คณิตศาสตร3วิศวกรรม 1 3 (3-0-6) 

 Engineering Mathematics 1 

พีชคณิตเวกเตอร? 3 มิติ  ลิมิต ความตLอเนื่อง การหาคLาอนุพันธ?และ การอินทิเกรตของ

ตัวแปรคLาจริงที่อยูLในรูปเวกเตอร?ฟHงก?ชัน และการนําไปใช4งาน  เทคนิคการอินทิเกรต 

อินทิกรัลเชิงเส4น อินทิกรัลไมLตรงแบบ และการประยุกต?ใช4ในงานวิศวกรรม 

This course aims to study 3 - dimensional vector algebra, continuity limit, 

determination of derivatives and integration of real value variables in the 

form of vector functions and implementation integration techniques, 

improper integral, and applications in engineering. 
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5501102      คณิตศาสตร3วิศวกรรม 2 3 (3-0-6) 

 Engineering Mathematics 2 

 วิชาท่ีต&องเรียนมากWอน : 5501101 คณิตศาสตร3วิศวกรรม 1 

  Engineering Mathematics 1 

การประยุกต?ใช4อนุพันธ? รูปแบบที่กำหนดคLาไมLได4 แนะนําการแก4สมการอนุพันธ?เบื้องต4น 

และการนําไปใช4งาน  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร?  ลําดับและอนุกรมของตัวเลข  การกระจาย

อนุกรมเทย?เลอร?ของฟHงก?ชัน การอินทิเกรตเชิงเลข  พิกัดเชิงขั้ว และการประยุกตใช4ใน

งานวิศวกรรม 

This course aims to study applications of derivative, indeterminate form, 

introduction  to solving basic differential equations and applications, 

mathematical induction, sequence and serial numbers, Taylor’ s series 

distribution of functions, numerical integration, polar coordinates, and 

applications of engineering. 
 

5502101      คณิตศาสตร3วิศวกรรม 3 3 (3-0-6) 

 Engineering Mathematics 3 

 วิชาท่ีต&องเรียนมากWอน : 5501102 คณิตศาสตร3วิศวกรรม 2 

  Engineering Mathematics 2 

แคลคูลัสของฟHงก?ชันคLาจริง 2 ตัวแปร  เส4นตรง  ระนาบและพื้นผิวในปริภูมิ 3 มิติ 

แคลคูลัสของฟHงก?ชันคLาจริงหลายตัวแปรและ การประยุกต?ใช4งาน  

This course aims to study the calculus of two real-value functions, straight 

lines, planes and surfaces in 3 - dimensional space, calculus of functions, 

multiple values and applications in engineering. 
 

 1.2) กลุWมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม     

  (1) กลุWมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมการส่ือสาร   

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                 หนWวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด&วยตนเอง) 

5531103    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร3เบ้ืองต&น 3 (2-2-5) 

       Introduction to Computer Programming 

องค?ประกอบของคอมพิวเตอร? หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมโดยใช4ภาษา
สมัยใหมL โครงสร4างข4อมูลและการจัดเก็บข4อมูลพ้ืนฐาน เทคนิคการเขียนโปรแกรมสั่งงาน

คอมพิวเตอร?ในรูปแบบตLาง ๆ วิเคราะห?ขั้นตอนวิธีแก4ปHญหา การใช4ผังงานในออกแบบ
ลำดับการทำงานของโปรแกรมในการแก4ไขปHญหาด4วยคำสั่งคอมพิวเตอร? วิธีการการ
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ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก4ปHญหาด4วยการใช4ภาษาโปรแกรมระดับสูง  
Computer components, principles of computer programming using modern 

computer language, basic data structure and data storage, different 
programming techniques, analysis and problem solving, the use of 

flowcharts to design computer programs, the process of designing and 
developing computer software and problem solving with high-level 

computer languages.  
 

5531104  วิศวกรรมไฟฟùา 3 (3-0-6) 

 Electrical Engineering 

สLวนประกอบของวงจรไฟฟYา การวิเคราะห?วงจรไฟฟYาด4วยวิธีโนดและเมช ทฤษฎีของ

วงจร  ความต4านทาน การเหนี่ยวนำ ความจุไฟฟYา วงจรไฟฟYาอันดับหนึ่งและอันดับสอง 
แผนภาพเฟสเซอร? กําลังไฟฟYาในวงจรกระแสสลับ และระบบไฟฟYาสามเฟส 

Circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorems; resistance, 
inductance, and capacitance; first and second order circuits; phasor 

diagram; AC power circuits; three-phase systems. 
 

5531105  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟùา 1 (0-3-0) 

 Electrical Engineering Laboratory 

ปฏิบัติการท่ีมีเน้ือหาสัมพันธ?กับวิชา 5531104 วิศวกรรมไฟฟYา 

The course concerns with advanced topics in 5531104 Electrical 
Engineering.   

 

5532105   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส3 3 (3-0-6) 

 Electronic Engineering 

การดำเนินการตรรกะและอุปกรณ?ลอจิกเกตพื้นฐาน อุปกรณ?สารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติทาง

กระแสแรงดัน และความถี่ การวิเคราะห?และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห?และ
ออกแบบวงจรทรานซิสเตอร?ชนิดบีเจที มอส ซีมอส และไบซีมอส การวิเคราะห?และ

ออกแบบออปแอมป∞และการประยุกต?ใช4งาน การวิเคราะห?และออกแบบมอดูลแหลLงจLาย
กำลัง 

Logic Operation and Basic Logic Gates; Semiconductor devices; current-
voltage and frequency characteristics; analysis and design of diode circuits; 

analysis and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits, 
operational amplifier and its applications, power supply module. 
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5532106   ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส3 1 (0-3-0) 

 Electronic Engineering Laboratory 

ปฏิบัติการท่ีมีเน้ือหาสัมพันธ?กับวิชา 5532105 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส? 

The course concerns with advanced topics in 5532105 Electronic 

Engineering.   
 

5532301 วิศวกรรมแมWเหล็กไฟฟùา 3 (3-0-6) 

 Electromagnetic Engineering 

สนามไฟฟYาสถิต ตัวนำ และไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟYา กระแสการพาและกระแสนำ 

ความต4านทาน สนามแมLเหล็กสถิต วัสดุแมLเหล็ก ความเหนี่ยวนำ สนามแมLเหล็กไฟฟYาท่ี

แปรผันตามเวลา สมการของแมกซ?เวลล? 

Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection and 

conduction currents; resistance, magnetostatic fields; magnetic materials; 

inductance, time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations. 
 

5534109 ระบบควบคุม 3 (3-0-6) 

 Control Systems 

ทบทวนการแปลงลาปลาซ การแปลงผกผันลาปลาซ แบบจำลองทางคณิตศาสตร?ของ

ระบบ ฟHงก?ช ันถLายโอน  แบบจำลองของระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี 

แบบจำลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง 

การควบคุมแบบวงรอบเปwดและวงรอบปwด การควบคุมแบบปYอนกลับและความไว ชนิด

ของการควบคุมแบบปYอนกลับ หลักการและเง่ือนไขของเสถียรภาพของระบบ วิธีทดสอบ

เสถียรภาพ 

Review of laplace transform, inverse laplace transform, mathematical 

model of system for transfer function, solution model of system for time 

domain and frequency domain, dynamic model and  response effect of 

dynamic system, first order and second order systems, control system for 

open-loop and closed-loop, feedback control and sensitivity, type of 

feedback control, principle and condition of system stability, testing 

method for system stability 
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5591102       เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-2-5) 

 Engineering Drawing 

พื้นฐานการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร เส4นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต? การอLาน

และเขียนภาพออโธกราฟฟwกส? การเขียนภาพฉายและบอกขนาด การเขียนภาพตัด 

มาตรฐานและสัญนิยม การกำหนดมิติและการเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต4น การ

เขียนภาพรLางด4วยมือเปลLา และแนะนำการใช4โปรแกรมเขียนแบบด4วยคอมพิวเตอร? 

Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial 

drawings, dimensioning and tolerancing, sections, auxiliary views and 

development, freehand sketches, detail and assembly drawings, basic 

computer-aided drawing. 
 

5532107   การวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟùา 3 (3-0-6) 

 Electrical Instruments and Measurements 

หนLวยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟYา คลาสและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การ

วิเคราะห?การวัด การวัดกระแสและแรงดันกระแสตรงและกระแสสลับโดยใช4เครื่องมือวัด

แบบแอนะลอกและดิจิทัล การวัดกำลัง ตัวประกอบกำลัง และพลังงานไฟฟYา การวัด

ความต4านทาน ความเหนี่ยวนำ และความจุไฟฟYา การวัดความถี่และคาบเวลา/ชLวงเวลา 

สัญญาณรบกวน ทรานส?ดิวเซอร? 

Units and standard of electrical measurement; instrument classification and 

characteristics; measurement analysis; measurement of dc and ac current 

and voltage using analog and digital instruments; power, power factor, and 

energy measurement; the measurement of resistance, inductance, and 

capacitance; frequency and period/ time –  interval measurement; noises; 

transducers. 
 

5532108   ปฏิบัติการการวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟùา 1 (0-3-0) 

 Electrical Instruments and Measurements Laboratory 

ปฏิบัติการท่ีมีเน้ือหาสัมพันธ?กับวิชา 5532107 การวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟYา 

The course concerns with advanced topics in 5532107 Electrical 

Instruments and Measurements. 
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5532201   หลักการส่ือสาร              3 (3-0-6) 

 Principle of Communication 

แบบจำลองการส่ือสาร สายสLง/สายเคเบิล และ ระบบไร4สาย/คล่ืนวิทยุ หลักการเบ้ืองต4น
ของสัญญาณและระบบ การประยุกต?ใช4งาน อนุกรมฟูริเยร?และการแปลงฟูริเยร? การมอ
ดูเลตชั่นแบบแอนะลอก เอเอ็ม เอฟเอ็มแบนด?แคบ/แบนด?กว4าง สัญญาณรบกวนใน
ระบบสื่อสารแบบแอนะลอก การมอดูเลตชั่นของสัญญาณไบนารีเบสแบนด? ทฤษฎีไน 
ควิสต?การสุLมสัญญาณ และการจัดระดับสัญญาณ การมอดูเลตพัลส?แบบแอนะลอก 
พีซีเอ็ม   การประมวลผลเชิงสัญญาณ การวิเคราะห?สัญญาณและระบบ เทคนิคการมัลติ
เพลกซ? หลักการเบื้องต4นของสายสLงสัญญาณ การแพรLกระจายคลื่นวิทยุ อุปกรณ?ใน
ระบบไมโครเวฟและการส่ือสารดาวเทียม การส่ือสารเชิงแสง 
Communication model, Transmission/ cable and wireless/ radio systems, 
Basic principles of signals and systems, Applications Fourier series and 
Fourier transform, Analog Modulation, FM Narrow Band / Wide Band, Noise 
in Analog Communication Systems, Modulation of Binary Baseband, Signal 
Niquist theory, Sampling and Quantizing, Analog Pulse Modulation, PCM, 
Signal Processing. Signal and system analysis, Multiplexing technique, Basic 
principles of transmission lines, Radio wave propagation, Equipment in the 
microwave, Satellite Communication, Optical communication. 

 

5591301  วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) 

 Engineering Material 

ความสัมพันธ?ระหวLาง โครงสร4าง สมบัติ กระบวนการผลิต และ การประยุกต?ใช4งานของ
กลุLมวัสดุวิศวกรรมหลัก อาทิ โลหะ พอลิเมอร? เซรามิก และวัสดุประกอบ แผนภูมิสมดุล
ของเฟสและการแปรความหมาย คุณสมบัติทางกล และ การเส่ือมสภาพของวัสดุ 
Study of relationship between structures, properties, production processes 
and applications of main groups of engineering materials i. e.  metals, 
polymers, ceramics and composites, mechanical properties and materials 
degradation. 

 

5591120     กลศาสตร3วิศวกรรม 1 3 (3-0-6) 

 Engineering Mechanic 1  

ระบบแรงตLาง ๆ ผลลัพธ? การสมดุล ของไหลสถิตย? การวิเคราะห?โครงสร4าง ความ 
เสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ โมเมนต?ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี 
Force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, structural analysis, 
friction, principle of virtual work, stability, area moment of inertia. 
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  (2) กลุWมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมสารสนเทศ  

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                 หนWวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด&วยตนเอง) 

5531106     วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสารเบ้ืองต&น 2 (1-3-2) 

       Introduction to Information and Communication Engineering 

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได4แกL ความรู4

เบื้องต4นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟYา และวิศวกรรมไฟฟYาสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร? และ

อุปกรณ?คอมพิวเตอร? ระบบสารสนเทศ ระบบสื ่อสารข4อมูลและอุปกรณ?ในระบบ

เครือขLายคอมพิวเตอร? รวมถึงการศึกษาและการวางแนวคิดในการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร?เบ้ืองต4น 

The basic principles of information and communication engineering, 

including an introduction to electrical engineering, electrical 

communication engineering, Computer system and computer equipment, 

information systems, communication systems and equipment in computer 

network systems. 
 

5532402  การออกแบบฐานข&อมูล 2 (1-3-2) 

 Database Systems Design 

หลักการและองค?ประกอบพื้นฐานของระบบฐานข4อมูล การวิเคราะห?และออกแบบ

ฐานข4อมูล ความเป^นอิสระของข4อมูล ความถูกต4องและความแนLนอนของข4อมูล 

ความสัมพันธ?ภายในระบบฐานข4อมูล การจัดการด4านตรรกะในการโมเดลของข4อมูล การ

ทำนอร?มัลไลเซชันของข4อมูลในการออกแบบฐานข4อมูล การใช4ภาษาสำหรับบรรยาย

ข4อมูล การถามตอบ การสืบค4น และจัดการข4อมูลในฐานข4อมูล และ การแบLงระดับของ

ผู4ใช4งาน และ การรักษาความปลอดภัยของฐานข4อมูล  

Principles and components of database systems, problem analysis and 

database design, data independence, data integrity, relationship of data 

within a database system, design logical modeling, using normalization in 

database design, computer language for database management and 

database security.  
 

5533109  การออกแบบวงจรดิจิทัล 2 (1-3-2) 

 Digital Circuit Design 

ระบบจำนวนและรหัส การดำเนินการตรรกะและลอจิกเกต พีชคณิตบูลีน การลดรูป

ลอจิก วงจรคอมบิเนชันลอจิก องค?ประกอบของหนLวยความจำและตัวเก็บข4อมูล วงจรซี
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เควนเชียล วิเคราะห?และออกแบบวงจรซีเควนเชียล การออกแบบระบบดิจิทัลโดยการใช4

อุปกรณ?ลอจิกแบบโปรแกรมได4ด4วยอุปกรณ?ซีพีแอลดี และเอฟพีจีเอ ภาษาวีเอชดีแอล 

การสร4างแบบจำลองและการจำลอง 

Number System and coding, Logical Operations and Logic Gates, Boolean 

Algebra, Minimization of Logic Gate, Logic Combination Circuit, Component 

of Memory and Storage, Sequential Circuit, Analysis and Designing of 

Sequential Circuit, Designing of Digital system using programmable logic 

devices with CPLD and FPGA devices. Coding of VHDL Languages, Modelling 

and Simulation 
 

5534205  วิศวกรรมฝêงตัวและอินเทอร3เน็ตสำหรับทุกสรรพส่ิง 2 (1-3-2) 

 Embedded Engineering and Internet of things 

หลักการและสถาปHตยกรรมของสมองกลฝHงตัว โครงสร4างของไมโครคอนโทรเลอร? การ

จัดสรรหนLวยความจำและการเชื่อมตLอ อุปกรณ?ตLอพLวง อุปกรณ?ควบคุมและการเชื่อมตLอ

กับอุปกรณ?ภายนอกแบบตLาง ๆ การประมวลผลแบบกระจาย การเชื่อมตLอในระบบ

เครือขLาย ระบบปฏิบัติการและสถาปHตยกรรมซอฟต?แวร? การเขียนโปรแกรมและการ

ทดสอบหาข4อผิดพลาด สร4างต4นแบบและนำไปใช4ในงานควบคุมทางด4านโทรคมนาคม 

Principles and architecture of embedded systems, structure of 

microcontroller, allocating memory and connectivity, peripherals, various 

control devices and connection with external devices, distributed 

processing, network connection, operating system and software 

architecture, programming and error testing, creating prototypes and 

applications in telecommunication control 
 

5534405  การวิเคราะห3และออกแบบระบบ 3 (2-2-5) 

 System Analysis and Design     

หลักการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศพื้นฐานในองค?กร เครื่องมือและเทคนิคที่เกี่ยวข4องกับ

การออกแบบระบบสารสนเทศ เพ่ือให4สามารถเลือกใช4วิธีการและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมใน

การวิเคราะห?ระบบ การวางแผนแก4ปHญหา ขอบขLายของปHญหา การตรวจสอบระบบเพ่ือ

ศึกษาความเป̂นไปได4 การตรวจสอบความต4องการของผู4ใช4 การวิเคราะห?รายละเอียดการ

ปรับปรุงระหวLางระบบที่ใช4ใหมLกับระบบเดิม การออกแบบรูปแบบการรับข4อมูล และ

รูปแบบการแสดงข4อมูล การออกแบบระบบจัดเก็บข4อมูล รวมถึงการวางแผน กำหนด

ระยะเวลาในการทำงาน การกำหนดแผนการใช4งานทรัพยากรภายในระบบ การทำผัง
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ระบบการสื่อสาร การประเมินและการตัดสินใจ การควบคุมและความปลอดภัย การ

ออกแบบเอกสารระบบงาน การทดสอบ ระบบที่ออกแบบ การนำระบบไปใช4 รวมถึง 

การแก4ไขและบำรุงรักษาระบบ  

The principles of information system in organization, as well as tools and 

technique in information system analysis and design in order to identify the 

suitable method to perform system analysis, problem solving planning, 

problem specification, feasibility, requirement specification, the analysis of 

previous versions of the system, design input and output mechanisms, 

design database architecture. This unit also includes project and resource 

planning, documentation, software testing and software maintenance. 
 

5534607 สัมมนาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร              1 (0-3-0) 

 Seminar in Information and Communication Engineering   

การสัมมนาและศึกษาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื ่อสาร รวมท้ัง

การศึกษารวบรวมหลักฐานข4อมูลตLาง ๆ ด4านวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 

Seminar and Case Study for Technology in Information and Communication 

Engineering, including study of evidence gathering in information and 

communication engineering. 

 

          2) กลุWมวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน   

  2.1) กลุWมวิชาชีพบังคับวิศวกรรมการส่ือสาร บังคับเรียน   

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                 หนWวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด&วยตนเอง) 

5532202 การส่ือสารข&อมูลและการจัดการเครือขWายคอมพิวเตอร3                         3 (3-0-6) 

       Data Communication and Computer Network  Management 

หลักการเบื้องต4นของการสื่อสารข4อมูลและเครือขLาย สถาปHตยกรรมของชั้นการสื่อสาร 

โพรโทคอลการเชื่อมตLอแบบจุดตLอจุด และขLายเชื่อมโยง แบบจำลองการประวิงเวลาใน

เครือขLายสื่อสารข4อมูล โพรโทคอลการเข4าถึงแบบหลายจุด การควบคุมการไหล การ

รักษาความปลอดภัยในเครือขLาย คลาวด?เน็ตเวิร?ก/คลาวด?โปรโตคอล OSI โมเดล และ

TCP/IP โมเดล โปรโตคอลการค4นหา เส4นทางในเครือขLายคอมพิวเตอร? การคำนวณหา

ซับเน็ตแบบ FLSM และ VLSM เทคโนโลยี IPV4 และ IPV6 อุปกรณ?ที่สำคัญในระบบ

เครือขLาย การออกแบบระบบและการจัดการเครือขLายและการแก4ไขปHญหา 
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Basic principles of data communication and networks, Architecture of the 

communication layer, Point- to- point connection protocol and links, Time 

delay model in data communication networks, Multi access protocol, Flow 

control, Security in the network, Cloud network / cloud OSI protocol model 

and TCP /  IP, Routing protocol in computer network, Calculation of FLSM 

and VLSM subnets, IPV4  and IPV6  technologies, important devices in 

networking, Network Design Management Optimization and 

Troubleshooting. 
 

5532302    วิศวกรรมไมโครเวฟ  3 (3-0-6) 

 Microwave Engineering 

ทบทวนสมการแมกซ?เวลล? คลื่นระนาบ สายนำสัญญาณไมโครเวฟและทLอนำคลื่น การ

วิเคราะห?โครงขLายไมโครเวฟ อิมพีแดนซ? และวงจรสมมูลแรงดันและกระแส พารามิเตอร?

เอส กราฟการไหลของสัญญาณ การแมตซ?อิมพีแดนซ?และการจูน ไมโครเวฟเรโซเนเตอร? 

ตัวแบLงกำลังงานและคัปเปลอร?แบบมีทิศทาง วงจรกรองไมโครเวฟแบบตLาง ๆ การ

ส่ือสารไมโครเวฟแบบจุดตLอจุด ระบบเรดาห? การแพรLกระจายคล่ืนไมโครเวฟ การวัดทาง

ไมโครเวฟเบ้ืองต4น และการประยุกต?ใช4งานคล่ืนไมโครเวฟ 

Review of Maxwell’s equations, plane waves; microwave transmission lines 

and waveguides; microwave network analysis; impedance and equivalent 

voltage and current; the s-matrix; signal flow graphs, impedance matching 

and tuning, microwave resonators; power dividers and directional couplers; 

microwave filters; point- to- point microwave link; radar system; microwave 

propagation; basic of microwave measurement; applications. 
 

5532303 วิศวกรรมสายอากาศ 3 (3-0-6) 

 Antenna Engineering 

คำจำกัดความเบ้ืองต4นและทฤษฎี แหลLงกำเนิดไอโซทรอปwก แบบรูปกำลังงานและสนาม 

สภาพเจาะจงชี้ทิศทางและอัตราขยาย ประสิทธิภาพ การโพลาไรซ? อิมพีแดนซ?ด4านเข4า 

และแบนด?วิดท? สมการการสLงสัญญาณของ Friis การแพรLกระจายคลื่นจากองค?ประกอบ

กระแส ผลกระทบจากกราวด? คุณสมบัติการแพรLกระจายคล่ืนของสายอากาศแบบเส4น

ลวด สายอากาศแถวลำดับ สายอากาศยากิอูดะ และสายอากาศแบบรายคาบล็อก 

สายอากาศอะเพอร?เจอร? สายอากาศไมโครสตริป สายอากาศแบบใหมLสำหรับการ

ประยุกต?ใช4งานในปHจจุบัน การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ 
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Basic definitions and theory; isotropic point source; power and field 
patterns; directivity and gain; efficiency, polarization; input impedance and 
bandwidth; Friis transmission equation, radiation from current elements; 
ground effects; radiation properties of wire antenna; array antenna; Yagi-
Uda antenna and log- periodic antenna; aperture antenna; microstrip 
antenna; modern antenna for current applications; antenna characteristics 
measurement. 

 

5533203 การส่ือสารใยแสง                            3 (3-0-6) 

 Optical Communication  
ทLอนำสัญญาณแสงและเงื่อนไขการแพรLกระจายคลื่นแสง โครงสร4างและชนิดของเส4นใย
แก4วนำแสง พารามิเตอร?ที่สำคัญของเส4นใยแก4วนำแสง การผลิตเส4นใยแก4วนำแสง ชนิด
ของเคเบิล สายเคเบิลใยแก4ว สถานีสLงสัญญาณแสง สถานีรับสัญญาณแสง การผิดเพี้ยน
ของสัญญาณแสง การลดทอน และ การกระจายในการสLงสัญญาณแสง สถานีทวน
สัญญาณแสง และขยายสัญญาณ การคำนวณงบประมาณขLายเชื่อมโยง การมัลติเพลกซ?
ในระบบสLงสัญญาณแสง หลักการเบ้ืองต4นของระบบเอฟทีทีเอ็กซ? 
Optical signal guides and Optical Wave Propagation Conditions, Structure 
and type of optical fiber, important parameters of optical fiber, Optical Fiber 
Production, Cable Type, Optical Fiber Cable, Optical Signaling Station, 
Optical receiver station, Optical Signal Dispersion, Attenuation and 
Scattering in Optical Transmission.  Light Signal Repeater Station and 
Amplify, Link Budget Calculation, Multiplexing in Optical Transmission 
Systems, Basic Principles of the FTTX system. 

 

5534207   โครงขWายส่ือสารและสายสWง 3 (3-0-6) 

 Communication Network and Transmission Lines 

การสื่อสารแบบใช4สายและไร4สาย โครงขLายการสื่อสารแบบใช4สาย เมตริกซ? Y Z F G H 
ความสัมพันธ? การเชื ่อมตLอ และ วงจรเบื้องต4น การแปลงโครงขLาย ปริมาณการสLง
สัญญาณ เทคนิควงจรสLงสัญญาณ วงจรกรองคลื่น การลดทอน การแมตซ?อิมพีแดนซ? 
ทฤษฎีสายนำสัญญาณ สมการ การแก4ปHญหาสำหรับความถี่ต่ำ กลาง และสูง คLาคงท่ี
หลักและคLาคงท่ีรอง คลื่นตกกระทบและคลื่นสะท4อน อัตราสLวนคลื่นนิ่ง คุณสมบัติของ
สายในกรณีเปwดวงจรและเชื่อมตLอโหลด สายแบบมีการสูญเสียและไมLมีการสูญเสีย การ
สะท4อนกลับในโดเมนเวลา ไดอะแกรมการสะท4อนกลับ สัญญาณไขว4แทรกที่ปลาย
ด4านสLงและด4านไกล สัญญาณแบบผลตLาง สายแบบผสม ชนิดของสายนำสัญญาณ สายตี
เกลียวคูLแบบไมLชีลด? สายโคแอกเชียล และมาตรฐานสายสัญญาณในปHจจุบัน 
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Wire and wireless communication; wire communication network; Y, Z, F, G, 

H matrix, relation; connection and basic circuits, network transformation, 

transmission quantities, signal transmission circuit techniques, wave filters, 

attenuator, impedance matching, transmission line theory, equation, 

solution for low, medium, high frequencies, primary and secondary 

constant; incident and reflected waves, standing wave ratio, line 

characteristics for open, short, terminated load, lossless, and lossy lines; 

reflections in time domain, bounce diagrams, near- end and far- end 

crosstalk, differential signaling, composite line, types of cable, and 

unshielded twisted pair, coaxial cable; current cable standards. 
 

5534208   ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่ือสาร 1 1 (0-3-0) 

 Communication Engineering Laboratory 1 

ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ?กับวิชา 5532302 วิศวกรรมไมโครเวฟ 5533203 การ

ส่ือสารใยแสง และ 5534109 ระบบควบคุม  

The course concerns with advanced topics in 5532302 Microwave 

Engineering, 5533203 Optical Communication and 5534109 Control Systems 
 

5534209   ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่ือสาร 2 1 (0-3-0) 

 Communication Engineering Laboratory 2 

ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ?กับวิชา 5532303 วิศวกรรมสายอากาศ และ 5534207 

โครงขLายส่ือสารและสายสLง 

The course concerns with advanced topics in 5532303 Antenna Engineering 

and  5534207 Communication Network and Transmission Lines 
 

2.2) กลุWมวิชาชีพบังคับวิศวกรรมสารสนเทศ บังคับเรียน   

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                 หนWวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด&วยตนเอง) 

5533602 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร3และเครือขWาย              2 (1-3-2) 

 Security in Computer and Networking Systems 

หลักการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร?และเครือขLาย การควบคุมปYองกัน

ระบบคอมพิวเตอร?และเครือขLายจากการเจาะระบบของผู4ไมLประสงค?ดี การเข4ารหัสและ

ถอดรหัสแบบตLาง ๆ ที่ใช4ในระบบคอมพิวเตอร?และระบบเครือขLาย การอนุญาตให4เข4าใช4

ระบบเครือขLายคอมพิวเตอร? 
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Principles of security of computer systems and networks; Controls to 

protect computer systems and networks from hacking by malicious users. 

The different types of encoding and decoding used in computer systems 

and networking. Authorization to access a computer network system. 
 

5534101   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรสารสนเทศและการส่ือสาร              3 (3-0-6) 

 English for information and Communication Engineering 

เทคนิคการอLานบทความ วารสาร และตำราที่เกี่ยวข4องกับสาขาวิชาชีพ การสนทนาใน

สถานการณ?ตLาง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ การฟHง และการอLาน เพื่อจับสาระสำคัญ ตีความ 

และ สรุปความ การเขียนรายงาน และรายงานปากเปลLาในงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ พร4อม

ท้ังเตรียมความพร4อมสำหรับการสัมภาษณ?งานด4วยภาษาอังกฤษ 

Techniques to read and understand documents related to information and 

communication engineering, conversation in different situations, reading 

and listening skills, comprehensive reading, summarising and writing reports. 

This unit also prepares students for presentations and job interviews in 

English.  
 

5534210 เครือขWายไร&สายและเคล่ือนท่ี 3 (3-0-6) 

 Wireless and Mobile Networks 

ระบบการสื่อสารไร4สาย ทฤษฎีและหลักการของระบบสื่อสารเคลื่อนที่ คุณสมบัติและ

การกระทบของคลื ่นวิทยุ เทคนิคการมอดูเลต การเข4ารหัสคำพูด การเข4ารหัส

ชLองสัญญาณไดเวอร?ซิตี เทคนิคการมัลติเพลกซ? การเชื่อมตLอกันของอุปกรณ?สำหรับ

ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ มาตรฐานของการสื่อสารเคลื่อนที่ในปHจจุบัน ยุคที่ 3 ยุคที่ 4 

ยุคท่ี 5 และ อนาคต ระบบเซลลูลาร? การเข4าถึงหลายทาง และการจัดการการแทรกสอด 

ความจุชLองสัญญาณไร4สาย ความจุของผู4ใช4หลากหลาย ระบบหลายอินพุตหลายเอาต?พุต 

Wireless communication system; theory, principle of mobile 

communication system; characteristic and impact of radio propagation; 

modulation techniques; speech coding; diversity channel coding; 

multiplexing technique; interconnection components for mobile 

communication system; standards of current mobile communication, 3G, 

4G, 5G and beyond; cellular systems:  multiple access and interference 

management, capacity of wireless channels, multiuser capacity; MIMO 

system. 
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5534604 การบริหารเครือขWายการส่ือสาร                            2 (1-3-2) 

 Communication Network Management 

ระบบโทรคมนาคมตั ้งแตLอดีตจนถึงปHจจุบัน วิวัฒนาการระบบสื ่อสาร การบริหาร

เครือขLาย โทรคมนาคม ซอฟต?แวร?การบริหารเครือขLาย การจัดการกับความผิดพลาดท่ี

เกิดขึ้นในเครือขLายโทรคมนาคม การจัดการการควบคุมประสิทธิภาพของเครือขLาย

โทรคมนาคม ศึกษาการวิเคราะห?ต4นทุนและคLาใช4จLายของโครงการติดตั ้งระบบ

โทรคมนาคม วิเคราะห?ธุรกิจการสื่อสารในโลกปHจจุบันและการจัดทำแผนธุรกิจด4านการ

ส่ือสาร 

The past to the present of telecommunication systems, Evolution of 

communication systems, Telecommunication network administration, 

network administration software Dealing with Errors occurring in 

telecommunication networks, Telecom network performance control 

management, Study of cost and expense analysis of telecommunication 

installation projects, communication business analysis in today's world, and 

communication business plan formulation. 
 

         3) กลุWมวิชาชีพเลือก ให&เลือกเรียน     

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                 หนWวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด&วยตนเอง) 

5532401 วิศวกรรมซอฟต3แวร3                            3 (3-0-6) 

 Software Engineering 

ความหมายและความสำคัญของวิชาวิศวกรรมซอฟต?แวร? คุณสมบัติที่ซอฟต?แวร?แตLละ

ประเภทพึงมี หลักการของวิศวกรรมซอฟต?แวร? การเขียนรายงานเสนอโครงงานพัฒนา

ระบบซอฟต?แวร? เทคนิคในการหาความต4องการของระบบ การเขียนโมเดลของข4อมูล 

และโมเดลของกระบวนการทำงานของระบบ เพื่อชLวยในการวิเคราะห? ขั้นตอนและ

เทคนิคในการออกแบบระบบซอฟต?แวร? การดำเนินการสร4างซอฟต?แวร? การทดสอบ

ความถูกต4องของซอฟต?แวร? 

This course is about the meaning and the importantce of software 

engineering.  Students start with understanding concept of software 

engineering, producing system developing report, methods to obtain 

system requirements, constructing data model as a part of software 

analysis. Beside these, students will have a chance to practice creating and 

validating software systems. 
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5532502   โครงสร&างข&อมูลและอัลกอริธึม                            2 (1-3-2) 

 Data Structure and Algorithm 

โครงสร4างข4อมูลและอัลกอริธ ึมตLาง ๆ ที ่จะนำไปใช4ในการจัดการข4อมูลอยLางมี 

ประสิทธิภาพ ศึกษาโครงสร4างของข4อมูลในลักษณะของสายตรง และไมLเป̂นสายตรง เชLน 

อาเรย? สแต็ก คิว ลิงค?ลิสต? โครงสร4างแบบต4นไม4 กราฟ ศึกษาอัลกอริธึมค4นหาข4อมูล 

และการจัดเรียงข4อมูลแบบตLาง ๆ รวมถึงหลักการวิเคราะห?ประสิทธิภาพการทำงานของ

อัลกอริธึม 

Types of data structures and algorithms to create an effective data-

management system. The structures of data in this unit are both linear and 

non- linear structures, for example array, stack, queue, link- list, tree and 

graph.  This unit also includes searching and sorting algorithms and the 

analysis of algorithms’ performance. 
 

5533204 การส่ือสารดิจิทัล 3 (3-0-6) 

 Digital Communication 

ทบทวนความนLาจะเป̂นและกระบวนการสุLม ปริภูมิสัญญาณ แถบความถ่ีไนควิสต?น4อย

ท่ีสุด การตรวจจับสัญญาณ สัญญาณรบกวนขาวแบบเกาส? เทคนิคการมอดูเลตแบบ

ดิจิทัล ซิกมา-เดลตา การวิเคราะห?ประสิทธิภาพ การซิงโครไนซ? การปรับเทLา ทฤษฎี

ขLาวสารเบ้ืองต4น การเข4ารหัสแหลLงกำเนิด การเข4ารหัสชLองสัญญาณ ระบบหลาย

ชLองสัญญาณหลายคล่ืนพาห? เทคนิคสเปกตรัมแผL ชLองสัญญาณเฟดดิงหลายวิถี 

The revision of probability and random process, signal space, minimum 

Nyquist frequency, signal detection, Gaussian white noise, digital 

modulation technique, sigma-delta, synchronization analysis and 

evaluation, การปรับเทLา , information theory, signal generator and channel 

coding 
 

5533403   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                            2 (1-3-2) 

 Object-Oriented Programming 

หลักการเขียนโปรแกรมด4วยภาษารLวมสมัย หลักการของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

แนวคิดของคลาส อ¨อบเจ็กต? และ กระบวนการสLงตLอระหวLางอ¨อบเจ็กต? รวมถึงเข4าใจ

ทฤษฏีการสืบทอดคุณสมบัติของคลาส การซLอนรายละเอียดของคลาส และ การพัฒนา

โปรแกรมเพื ่อการใช4งานรLวมกัน เพื ่อให4สามารถพัฒนาโปรแกรมให4เหมาะสมกับ

เทคโนโลยีปHจจุบัน 
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Study concept of modern programming and object oriented programming. 

Students will learn concept of class, object and the processes of connecting 

between objects.  Beside these, students will also be taught about the 

concepts of abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. 

Finally, students will work together by creating the software under the 

concepts of code sharing and reusing. 
 

5533503   ระบบปฏิบัติการ              3 (3-0-6) 

 Operating Systems 

ประเภทของระบบจัดการทำงานของโปรแกรม  จุดมุLงหมาย ฟHงก?ชันตLาง ๆ ในการใช4งาน

และการจัดการระบบ การใช4โปรแกรมพร4อมกันมากกวLาหนึ่งโปรแกรม การซิงโครไนซ?

บริเวณวิกฤต เซมาฟอร? การเข4าคิว บับเฟอร?ของข4อมูล การติดขัด การจัดการกับ

โปรเซสเซอร? การจัดการกับหนLวยความจำ การจัดการไฟล?และการปYองกันระบบ 

Study about types of programs, the objective of using  functions to manage 

operating system, the concurrent processes,  synchronization of the critical 

zone, semaphore, queue, buffer, deadlock, processor management, 

memory management, file management and system protection.   
 

5533603    การจัดการระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

 Management of Information Systems 

องค?ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ข4อได4เปรียบ และ 

ข4อบกพรLองของระบบสารสนเทศท่ีแตกตLางกัน การจัดการข4อมูลภายในระบบสารสนเทศ 

ความสัมพันธ?ระหวLางองค?ประกอบ บทบาท และ หน4าที่ของระบบสารสนเทศ การ

จัดการระบบฐานข4อมูล และ สารสนเทศ การวางแผน การควบคุม การวิเคราะห?

สภาพแวดล4อมและผลกระทบของสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึง การประยุกต?ใช4

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

Study information system components, types of information system, 

advantages and disadvantages of information system.  Besides these, 

students will also be leant about data management inside information 

system, different tasks in information system, database management, 

planing and controling in information system.  Finally, students will apply 

information in the real project. 
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5534110    หัวข&อพิเศษทางวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 3 (3-0-6) 

 Selected Topics in Information and Communication Engineering 

    รายวิชาท่ีมีความเก่ียวข4องกับวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสารในปHจจุบัน 

 List of Courses are relevant to current information and communication 

engineering. 
 

5534211 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3 (3-0-6) 

 Digital Signal Processing 

สัญญาณตLอเนื่องเชิงเวลา และสัญญาณไมLตLอเนื่องเชิงเวลา การวิเคราะห?สเปกตรัม เดซิ

เมชันและการประมาณคLาในชLวง การแปลงอัตราการชักตัวอยLาง การแปลงฟูริเยร?ไมL

ตLอเนื ่อง วิธีการคำนวณแบบความนLาจะเป^นในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การ

ออกแบบวงจรกรองแบบดิจิทัลท่ีมีผลตอบสนองอิมพัลส?อนันต? และผลตอบสนองอิมพัลส?

จำกัด ระบบหลายอัตราและชุดวงจรกรอง การแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหนLวย แนะนำการ

ประยุกต?ใช4การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล เชLน การประมวลผลภาพ การประมวลผล

เสียงและเสียงพูด การประมวลผลแถวลำดับ และการประยุกต?อ่ืน ๆ ในปHจจุบัน  
Continuous time signal and discrete time signal, spectrum analysis, 

decimation and interpolation, conversion of sampling rate, discrete of 

fourier transform, calculation method for probability technique in digital 

signal processing, designing for digital filter circuit with infinite impulse 

response and limited impulse response, multi rate system and filter circuit, 

discrete wavelet transform.  recommended application for digital signal 

processing introduce as image processing, audio processing and speech 

processing, array processing and other current applications. 
 

5534212 การส่ือสารแถบกว&าง 3 (3-0-6) 

 Broadband Communication 

หลักการของโครงขLายสื่อสารแถบกว4างสำหรับระบบโทรศัพท?พื้นฐาน โทรศัพท?สนทนา

บนเครือขLายอินเทอร?เน็ต โครงสร4างพื้นฐานของเครือขLายบริเวณกว4าง โหมดภาวะถLาย

โอนแบบไมLประสานเวลา เครือขLายสLวนตัวแบบเสมือน โครงขLายการเชื่อมตLอข4อมูลด4วย

เส4นใยนำแสง เทคโนโลยีสื่อสารผLานสายความเร็วสูง และเทคนิคในปHจจุบัน อินเทอร?เน็ต 

เครือขLายเฉพาะภายในหนLวยงาน ลำดับชั้นการสLงสัญญาณดิจิทัลแบบประสานเวลา 

วิศวกรรมการจัดการจราจรของระบบสื ่อสาร และคุณภาพบริการ ระบบสื ่อสาร

เส4นใยนำแสงในบ4าน ระบบเครือขLายไร4สาย เครือขLายสื ่อสารทางแสงแบบพาสซีฟ 
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เครือขLายการมัลติเพล็กซ?เชิงความยาวคล่ืนแบบละเอียด ทฤษฎีการส่ือสารผLานสายไฟฟYา

สำหรับแถบความถี่แคบ การสื่อสารแถบกว4าง มาตรฐานของเครือขLายการสื่อสารผLาน

สายไฟฟYา 

Principles of broadband communication networks for switching telephone 

system, VoIP telephone, WAN infrastructure; ATM, VPN, FDDI, DSL and 

current techniques; Internet, intranet; SDH, traffic engineering and QoS; 

FITH, WLANS, PON DWDM network; theory of power line communications 

(PLC) for narrowband, broadband communications, standards of PLC-based 

Networking. 
 

5534404      การพัฒนาเว็บ และแพลตฟอร3มออนไลน3                            2 (1-3-2)  

 Web Development and  Platform online 

ระบบอินเทอร?เน็ต แนวคิดในการออกแบบเว็บ โครงสร4างของเว็บไซต? การจัดทำหน4าเว็บ 

และ การเชื่อมโยง ฝ|กทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต? และฝ|กปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ใช4งานซอฟต?แวร?ที ่ใช4สำหรับการสร4างเว็บไซต? การจดชื่อโดเมน การขอพื้นที ่ การ 

อัพโหลดเว็บไซต?ขึ ้นสูLเครือขLายอินเทอร?เน็ต การเรียนรู4 และการใช4งานแพลตฟอร?ม

ออนไลน? นอกจากนี ้ย ังรวมไปถึงเทคนิคการประมวลผลแบบกลุ Lมเมฆ และ การ

ประมวลผลแบบกริด เพ่ือการกระจายการใช4ทรัพยากรในการประมวลผลรLวมกัน 

Internet system, concept of web design, structure of website. In this course, 

students will practice designing and creating websites with multiple 

softwares. Moreover, students will learn the process of registering for the 

domain name, uploading the websites to the server in order to get them 

online. Students will also learn to exploit the new online platforms, cloud 

computing and grid computing systems in order to distribute resources over 

multiple locations. 
 

5534406 ปêญญาประดิษฐ3และการเรียนรู&ของเคร่ือง 3 (2-2-5) 

 Artificial Intelligent and Machine Learning                               

ระบบปHญญาประดิษฐ?เบ้ืองต4น ระบบผู4ชำนาญการ ระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

การเรียนรู4ของเครื่อง ระบบการรู4จำ และการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร? ตลอดจน

กระบวนการ และเทคนิคในวิเคราะห?ข4อมูลขนาดใหญL เพื่อค4นหารูปแบบความสัมพันธ?

ภายในข4อมูลนั้น ทั้งแบบมีผู4สอน และไมLมีผู4สอน เทคนิคการแบLงกลุLม และการจัดกลุLม

ข4อมูล การเรียนแบบเสริมกำลัง การทำงานของระบบประสาทเทียม เพื่อให4คอมพิวเตอร? 
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มีความฉลาดมากขึ้นสามารถแยกแยะ ค4นหาความสัมพันธ?ภายในข4อมูล และพัฒนาตLอ

ยอดไปจนถึงระบบการตัดสินใจที่ดีขึ้นได4 การทำโครงงานโดยการประยุกต?ใช4ขั้นตอนวิธี

ทางปHญญาประดิษฐ? 

The basics of artificial intelligence, expert systems, natural language 

processing, machine learning, recognition and decision systems. Moreover, 

students will learn techniques in big data analytics in order to identify 

relationships within the data. The techniques include both supervised and 

unsupervised learning, clustering and classification, as well as the basic of 

reinforcement learning and neural network to enhance computer 

performance by creating intelligence so a computer is able to classify and 

make better decisions. Moreover, students will be working on term projects 

by applying a selection of AI algorithms to solve a problem. 
 

5534407  คลังข&อมูลและเหมืองข&อมูล                            3 (3-0-6) 

 Data Warehouse and Data Mining 

แนวคิดของการทำคลังข4อมูล เทคนิคท่ีใช4ในการพัฒนาคลังข4อมูล รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใช4ใน

การพัฒนาคลังข4อมูล และ ระเบียบวิธีการในการค4นหาความรู4จากข4อมูล การสร4างกฏ

การเรียนรู4 ทฤษฏีที่ใช4ในการจัดกลุLม และ แบLงประเภทข4อมูล รวมถึงการนำทฤษฏีที่ได4

ศึกษามาทำการพัฒนาคลังข4อมูล และ สร4างกฏการเรียนรู4ท่ีมีประสิทธิภาพได4 

This course teaches the concepts of data warehouse, techniques in 

developing and managing data warehouse.  Moreover, in this course, 

students will learn methods to discover knowledge from the data, theories 

to create learning rules.  Beside these, students will learn multiple 

classification and clustering theories, as well as the methods to create 

effective learning rules from data warehouse.     
 

5534408 การพัฒนาแอปพลิเคช่ันบนอุปกรณ3เคล่ือนท่ี 2 (1–3–2) 

 Application Development on Mobile Device 

การติดตั้งเครื่องมือและเทคนิคของการพัฒนาซอฟต?แวร?ประยุกต?สำหรับงานที่ใช4กับ

อุปกรณ?เคลื่อนที่ การสร4างและออกแบบสLวนที่ติดตLอกับผู4ใช4งาน การใช4งานมัลติมีเดียท้ัง

ภาพและเสียง การใช4งานการจัดรูปแบบรายการ การใช4งานระบบการเตือนบนหน4าจอ

หลักแบบวิดเจ็ต และ การสร4างฉากหลังแบบเปล่ียนแปลงตามรูปแบบท่ีกำหนด 
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The purpose of this course is to learn how to install tools and techniques 

for developing software applications for mobile applications, to create and 

design user interface, to be able to use multimedia and audio visual 

applications, to be able to use the format, to list using the home screen 

alarm system as a widget and creating background changes according to 

the specified format. 
 

5534409 มัลติมีเดีย 2 (1–3–2) 

 Multimedia 

ความรู4ทั่วไปเกี่ยวกับมัลติมีเดีย องค?ประกอบของมัลติมีเดีย อินเทอร?เน็ตเทคโนโลยี และ

ฝ|กปฏิบัติการใช4โปรแกรมสำเร็จรูป ออกแบบชิ้นงาน ตกแตLงภาพ สื่อมัลติมีเดีย ความรู4

เบื้องต4นและความแตกตLางของเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) กับเทคโนโลยีความจริงเสริม 

(AR) การวิเคราะห?ออกแบบ การสร4างและพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) 

This course concerns general knowledge about multimedia, multimedia 

components and internet technology.  In this course, students will have a 

chance to practice using multimedia applications in order to design and 

enhance multimedia medium. Moreover, students will learn the differences 

between VR and AR, system analysis and design and the development of 

AR technology.   
 

5534605 วิศวกรรมศาสตร3กับสังคม 3 (3-0-6) 

 Engineering and Society  

เรียนรู 4เกี ่ยวกับกฏหมายควบคุมในด4านวิศวกรรม เรียนรู 4หนLวยงานที ่มีหน4าที ่ออก

กฎหมายควบคุม ฝ|กให4นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงจรรยาบรรณของ

วิศวกร หน4าที่ของวิศวกรที่ดี รวมทั้งฝ|กให4นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีตLอสังคม ประเทศชาติ 

และมนุษย?ชาติ การวิเคราะห?เชิงเศรษฐศาสตร? ต4นทุนและคLาใช4จLาย การวิเคราะห?

จุดคุ4มทุน คLาของเงินที่เปลี่ยนตามเวลา การแก4ปHญหาดอกเบี้ย คLาเงินต4นเทียบเทLาท่ี

ปHจจุบัน คLาเทียบเทLาของเงินจLายเทLากันรายป) การหาผลตอบแทน อัตราสLวนของ

ประโยชน?ตLอเงินลงทุน คLาเส่ือมเวลา การศึกษาการทดแทนของทรัพย?สิน 

This course is about the laws that relates to the Engineering field, the 

organizations which take responsibility for these laws.  Moreover, in this 

course, students will be trained to be responsive engineers with desirable 

ethics for community, country and humanity.  Beside these, this course 
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concerns economic analysis, for example, costs and spends, the break-

event point between costs and spends. For the break-even point analysis, 

the currency value changes, yearly spending, obtaining returns, the 

decreasing values over time, assets replacement and interest will be taken 

into consideration. 
 

5534901  โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 3 (0-9-0) 

 Information and Communication Engineering Project 

ระเบียบการวิจัยทั่วไปและการวิจัยเชิงพัฒนา วิจัยและพัฒนาอุปกรณ?และเครื่องมือ

เกี ่ยวกับงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื ่อสาร โดยคำนึงถึงการใช4เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล4อม เพื่อความยั่งยืนและพึ่งพาตนเอง

ของชุมชนและสังคม ภายใต4การอนุมัติจากอาจารย?ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและกรรมการ 

Study research and developmental researches in order to develop tools 

relating to information and communication engineering.  Students will 

develop tool by considering the community and economic conditions in 

order to create sustainable and self- dependant community.  The research 

and developemental research will be performed under the supervision of 

project supervisors and the committee. 

 

         4) กลุWมวิชาฝ°กประสบการณ3วิชาชีพ     

รหัสวิชา  ช่ือวิชา                 หนWวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด&วยตนเอง) 

5534801 ฝ°กประสบการณ3วิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 4 (480) 

 Field Experience in Information and Communication Engineering 

การฝ|กประสบการณ?วิชาชีพในสถานที ่ที ่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือเห็นวLามีความ

เหมาะสม เพื่อให4นักศึกษาเกิดทักษะทางวิชาชีพ มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองกLอน

ออกไปประกอบอาชีพ มีการนำเสนอผลการฝ|กประสบการณ?วิชาชีพตามท่ีกำหนด 

The purpose of this course is for the internship students to train and have 

a professional experience at a place designated by the university or 

appropriate in order to have professional skills, to have confidence and 

self- confidence before leaving to pursue a career.  Also, there will be a 

presentation of the results of professional experience as specified from the 

internship students. 
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5534802 การเตรียมความพร&อมสหกิจศึกษา  1 (60) 

 Preparation for Co-Operative Education 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข4อบังคับที่เกี ่ยวข4อง 

ความรู 4พื ้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู 4พื ้นฐานในการปฏิบัติงาน  

จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ?ในการทำงานกับผู4รLวมงาน 

การพัฒนาบุคลิกภาพ  เพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริหารคุณภาพใน

สถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอโครงงาน   

The purpose of this course is to learn principles, concepts and processes 

of cooperative education, related regulations, basic knowledge and 

techniques for applying for a job, basic knowledge in operation, ethics and 

ethics in occupation, communication of human relations in working with 

colleagues, personality development for the operation in the workplace, 

quality management in the workplace, report writing techniques, and 

project presentation. 
 

5534803 สหกิจศึกษา 6 (600) 

 Co-Operative Education 

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความรLวมมือ

ระหวLางสถาบันและสถานประกอบการด4านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเสมือน

เป^นพนักงานของสถานประกอบการ การจัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลรLวมกันระหวLางอาจารย?ท ี ่ปร ึกษา หัวหน4าหรือพี ่ เล ี ้ยงในสถาน

ประกอบการท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

The purpose of this course is to conduct cooperative education in the 

workplace 1  semester, with cooperation between institutions and 

establishments as employees.  Students are to report preparation and 

presentation of performance, joint evaluation between advisors.  The 

supervisor or mentor in the establishment that is responsible for the 

student’s work. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
  

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร.างหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 

  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรใหม=ป? พ.ศ. 2559                                                                  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรปรับปรุง ป? พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

โครงสรLางหลักสูตร  
   หน=วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม=นLอยกว=า  152  หน=วยกิต 
   ก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน=วยกิต 
     1 กลุ(มวิชาภาษาและการส่ือสาร 12 หน(วยกิต 

     2 กลุ(มวิชามนุษยศาสตร= 6 หน(วยกิต 

     3 กลุ(มวิชาสังคมศาสตร= 6 หน(วยกิต 

     4 กลุ(มวิชาวิทยาศาสตร=และคณิตศาสตร=      6  หน(วยกิต 

   ข หมวดวิชาเฉพาะ                          116 หน=วยกิต 
     1 กลุ(มวิชาแกน บังคับเรียน                     64  หน(วยกิต 

     2 กลุ(มวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน               39  หน(วยกิต 

     3 กลุ(มวิชาชีพเลือก ใหJเลือกเรียนไม(นJอยกว(า 6  หน(วยกิต 

     4 กลุ(มวิชาฝMกประสบการณ=วิชาชีพ 7 หน(วยกิต 

   ค หมวดวิชาเลือกเสรี ไม=นLอยกว=า 6 หน=วยกิต 

โครงสรLางหลักสูตร  
   หน=วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม=นLอยกว=า  142  หน=วยกิต 
   ก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน=วยกิต 
     1 กลุ(มวิชาภาษาและการส่ือสาร 12 หน(วยกิต 

     2 กลุ(มวิชามนุษยศาสตร= 6 หน(วยกิต 

     3 กลุ(มวิชาสังคมศาสตร= 6 หน(วยกิต 

     4 กลุ(มวิชาวิทยาศาสตร=และคณิตศาสตร=      6  หน(วยกิต 

   ข หมวดวิชาเฉพาะ                          106 หน=วยกิต 
     1 กลุ(มวิชาแกน บังคับเรียน                     65  หน(วยกิต 

     2 กลุ(มวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน               28  หน(วยกิต 

     3 กลุ(มวิชาชีพเลือก ใหJเลือกเรียนไม(นJอยกว(า 6  หน(วยกิต 

     4 กลุ(มวิชาฝMกประสบการณ=วิชาชีพ 7 หน(วยกิต 

   ค หมวดวิชาเลือกเสรี ไม=นLอยกว=า 6 หน=วยกิต 

หน(วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ(มวิชาแกนเพ่ิมจาก 64 

หน(วยกิตเปUน 67 หน(วยกิต 

และลดหน(วยกิตกลุ(มวิชาชีพ

บังคับจาก 39 หน(วยกิต 

เหลือ 28 หน(วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาท่ีมีการปรับปรุง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
1. หมวดวิชาเฉพาะดLาน กลุ=มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 

  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรใหม=ป? พ.ศ. 2559 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรปรับปรุง ป? พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

5531103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร=เบ้ืองตJน  3 (2-2-5) 

Introduction to Computer Programming 

แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร= องค=ประกอบของคอมพิวเตอร= การ

ทํางานของฮาร=ดแวร=และซอฟต=แวร= การเขียนโปรแกรมดJวยภาษา

ท่ีทันต(อยุคสมัย การปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม 

5531103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร=เบ้ืองตJน  3 (2-2-5) 

Introduction to Computer Programming 

องค=ประกอบของคอมพิวเตอร= หลักการพื ้นฐานของการเขียน

โปรแกรมโดยใชJภาษาสมัยใหม( โครงสรJางขJอมูลและการจัดเก็บ

ขJอมูลพื้นฐาน เทคนิคการเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร=ใน

รูปแบบต(าง ๆ วิเคราะห=ขั ้นตอนวิธีแกJปwญหา การใชJผังงานใน

ออกแบบลำดับการทำงานของโปรแกรมในการแกJไขปwญหาดJวย

คำสั่งคอมพิวเตอร= วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ

แกJปwญหาดJวยการใชJภาษาโปรแกรมระดับสูง 

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

ใหJเหมาะสมกับหลักสูตร 

5532105  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส= 3 (3-0-6) 

 Electronic Engineering 

อุปกรณ=สารกึ่งตัวนำ คุณลักษณะดJานแรงดันและกระแส และดJาน

ความถ่ีของอุปกรณ=อิเล็กทรอนิกส= การวิเคราะห=และออกแบบวงจร

ของทรานซิสเตอร=แบบไบโพลาร= แบบมอส แบบซีมอส และแบบ 

5532105  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส= 3 (3-0-6) 

 Electronic Engineering 

การดำเนินการตรรกะและอุปกรณ=ลอจิกเกตพื้นฐาน อุปกรณ=สาร

กึ่งตัวนำ คุณสมบัติทางกระแสแรงดัน และความถี่ การวิเคราะห=

และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห=และออกแบบวงจร

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

เพ่ือใหJสอดคลJองกับระเบียบ

คณะกรรมการสภาวิศวกร 
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  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรใหม=ป? พ.ศ. 2559 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรปรับปรุง ป? พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

ไบซีมอส วงจรขยายออปแอมปÄและการประยุกต=ใชJงาน มอดูล

แหล(งจ(ายกำลัง 

ทรานซิสเตอร=ชนิดบีเจที มอส ซีมอส และไบซีมอส การวิเคราะห=

และออกแบบออปแอมปÄและการประยุกต=ใชJงาน การวิเคราะห=

และออกแบบมอดูลแหล(งจ(ายกำลัง 

5591102  เขียนแบบวิศวกรรม 3 (1-4-4) 

 Engineering Drawing 

อุปกรณ=เขียนแบบและการใชJ การประยุกต=รูปเรขาคณิต ตัวอักษร

และตัวเลข การเขียนแบบออร=โธกราฟÉกและการสเก็ตช= การ

กำหนดขนาดมิติและโนJต ภาพฉายออร=โธกราฟÉก การเขียนภาพ : 

การเขียนแบบภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค ภาพตัดและ

ขJอตกลงทางปฏิบัติ แบบและกระบวนการผลิต การกำหนดขนาด

มิต ิของรูปลักษณ=มาตรฐาน การกำหนดขนาดมิต ิของขนาด 

ตำแหน(งและความสัมพันธ= ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวม

และเกณฑ=ความคลาดเคลื ่อน เกณฑ=ความคลาดเคลื ่อนทาง

เรขาคณิต เกลียวสกรู อุปกรณ=ยึดที่เปUนเกลียว ลิ่ม และสไปลน= 

หมุดย้ำและการเชื ่อม เฟÜอง สปริง การเขียนแบบสั่งงาน แบบ

ภาพประกอบแบบแยกช้ิน และอ่ืน ๆ แนะนำการใชJโปรแกรมเขียน

แบบดJวยคอมพิวเตอร= 

 

5591102  เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-2-5) 

 Engineering Drawing 

พื ้นฐานการเข ียนแบบ การเข ียนตัวอ ักษร เส Jนและระนาบ 

เรขาคณิตประยุกต= การอ(านและเขียนภาพออโธกราฟฟÉกส=  

การเขียนภาพฉายและบอกขนาด การเขียนภาพตัด มาตรฐานและ

สัญลักษณ=นิยม การกำหนดมิติและการเผ่ือในงานเขียนแบบเทคนิค

เบื ้องตJน การเขียนภาพร(างดJวยมือเปล(า และแนะนำการใชJ

โปรแกรมเขียนแบบดJวยคอมพิวเตอร= 

ปรับปรุงช่ัวโมงเรียนและ

คำอธิบายรายวิชาใหJ

เหมาะสมกับหลักสูตร 
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  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรใหม=ป? พ.ศ. 2559 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรปรับปรุง ป? พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

5591301  วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) 

 Engineering Material 

ศึกษาเรียนรู Jความสัมพันธ=ระหว(างโครงสรJางผลึกและความ

บกพร(องของผลึกว ัสดุ ค ุณสมบัต ิของว ัสดุและการทดสอบ 

การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ กลไกเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ 

กระบวนการผลิตและขึ้นรูปของโลหะ การกลายเปUนของแข็งและ

โลหะผสม แผนภูมิสมดุลของเฟสและการเปลี่ยนเฟส โลหะผสม

ของเหล็กคาร=บอน (เหล็กกลJาและเหล็กหล(อ) โลหะผสมที่ไม(ใช(

เหล็ก ขบวนการผลิตและเนื้อหาต(าง ๆ ของกลุ(มวัสดุวิศวกรรม 

เช(น โลหะ โพลิเมอร= เซรามิกส= วัสดุผสม 

5591301  วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) 

 Engineering Material 

ความสัมพันธ=ระหว(าง โครงสรJาง สมบัติ กระบวนการผลิต และ 

การประยุกต=ใชJงานของกลุ (มวัสดุว ิศวกรรมหลัก อาทิ โลหะ  

พอลิเมอร= เซรามิก และวัสดุประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟสและ

การแปรความหมาย คุณสมบัติทางกล และ การเสื่อมสภาพของ

วัสดุ 

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

ใหJเหมาะสมกับหลักสูตร 

5591120  กลศาสตร=วิศวกรรม 1 3 (3-0-6) 

 Engineering Mechanic 1  

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกลศาสตร=วิศวกรรม ผลลัพธ=ของระบบแรง 

การสมดุล วิเคราะห=แรงในทรัล เฟรม และในเครื ่องจักร แรง

กระจายและของไหลสถิต แรงเสียดทานประเภทต(าง ๆ และการ

ประยุกต=แรงเสียดทานในเครื่องจักรกล โมเมนต=ความเฉื่อยของ

พื้นที่ และโมเมนต=ความเฉื่อยของมวล หลักการงานเสมือนและ

พลังงานศักย= 

5591120  กลศาสตร=วิศวกรรม 1 3 (3-0-6) 

 Engineering Mechanic 1  

ระบบแรงต(าง ๆ ผลลัพธ= การสมดุล ของไหลสถิตย= การวิเคราะห=

โครงสรJาง ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ 

โมเมนต=ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี 

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

ใหJเหมาะสมกับหลักสูตร 
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  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรใหม=ป? พ.ศ. 2559 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรปรับปรุง ป? พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

5532402  การออกแบบฐานขJอมูล 2 (1-3-2) 

 Database Systems Design 

หลักการของระบบฐานขJอมูล จุดมุ(งหมาย ความเปUนอิสระของ

ขJอมูล ความสัมพันธ=และการจัดการดJานตรรกะ และขนาดโมเดล

ของขJอมูล การแบ(งชั้น การจัดโครงข(าย การนอร=มัลไลเซชันของ

ขJอมูล ภาษาสำหรับบรรยายขJอมูล การถามตอบ พีชคณิตแบบ 

รีเรชันแนล แคลคูลัสแบบรีเลชันแนล โครงสรJางของขJอมูล ความ

ปลอดภัยของฐานขJอมูล ความถูกตJองและความแน(นอนของขJอมูล 

5532402  การออกแบบฐานขJอมูล 2 (1-3-2) 

 Database Systems Design 

หล ักการและองค =ประกอบพ ื ้นฐานของระบบฐานข Jอ มูล 

การวิเคราะห=และออกแบบฐานขJอมูล ความเปUนอิสระของขJอมูล 

ความถูกตJองและความแน(นอนของขJอมูล ความสัมพันธ=ภายใน

ระบบฐานขJอมูล การจัดการดJานตรรกะในการโมเดลของขJอมูล 

การทำนอร=มัลไลเซชันของขJอมูลในการออกแบบฐานขJอมูล การใชJ

ภาษาสำหรับบรรยายขJอมูล การถามตอบ การสืบคJน และจัดการ

ขJอมูลในฐานขJอมูล และ การแบ(งระดับของผูJใชJงาน และการรักษา

ความปลอดภัยของฐานขJอมูล 

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

ใหJเหมาะสมกับหลักสูตร 

5534205  วิศวกรรมฝwงตัว 2 (1-3-2) 

 Embedded Engineering 

หลักการและสถาปwตยกรรมของสมองกลฝwงตัว โครงสรJางของ

ไมโครคอนโทรเลอร= การจัดสรรหน(วยความจำและการเชื่อมต(อ 

อุปกรณ=ต(อพ(วง อุปกรณ=ควบคุมและการเชื ่อมต(อกับอุปกรณ=

ภายนอกแบบต(าง ๆ การประมวลผลแบบกระจาย การเชื่อมต(อใน

ระบบเครือข(าย ระบบปฏิบัติการและสถาปwตยกรรมซอฟต=แวร=  

5534205  วิศวกรรมฝwงตัวและอินเทอร=เน็ตสำหรับทุกสรรพส่ิง

 2 (1-3-2) 

 Embedded Engineering and Internet of things 

หลักการและสถาปwตยกรรมของสมองกลฝwงตัว โครงสรJางของ

ไมโครคอนโทรเลอร= การจัดสรรหน(วยความจำและการเชื่อมต(อ 

อุปกรณ=ต(อพ(วง อุปกรณ=ควบคุมและการเชื ่อมต(อกับอุปกรณ=

ภายนอกแบบต(าง ๆ การประมวลผลแบบกระจาย การเชื่อมต(อใน

ระบบเครือข(าย ระบบปฏิบัติการและสถาปwตยกรรมซอฟต=แวร= การ

ปรับปรุงช่ือและคำอธิบาย

รายวิชาใหJเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรใหม=ป? พ.ศ. 2559 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรปรับปรุง ป? พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

การโปรแกรมและการทดสอบหาขJอผิดพลาด การทำตJนแบบอย(าง

เร็วและการนำไปใชJในงานควบคุมทางดJานโทรคมนาคม 

เขียนโปรแกรมและการทดสอบหาขJอผิดพลาด สรJางตJนแบบและ

นำไปใชJในงานควบคุมทางดJานโทรคมนาคม 

5534405  การวิเคราะห=และออกแบบระบบ 3 (2-2-5) 

 System Analysis and Design     

หลักการเกี ่ยวกับการวิเคราะห=ระบบ การวางแผนแกJปwญหา 

ขอบข(ายของปwญหา การตรวจสอบระบบเพื่อศึกษาความเปUนไปไดJ 

การวิเคราะห=รายละเอียดการปรับปรุงระหว(างระบบที่ใชJใหม(กับ

ระบบเดิม การออกแบบรูปแบบการรับขJอมูล และรูปแบบการ

แสดงขJอมูล การออกแบบระบบจัดเก็บขJอมูล การออกแบบ

เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบ การนำระบบไปใชJ 

การแกJไขระบบ และ บำรุงรักษา รวมถึงการวางแผนกำหนด

ระยะเวลาในการทำงาน และ การกำหนดแผนการใชJงานทรัพยากร

ภายในระบบ การทำผังระบบการสื่อสาร การประเมินและการ

ตัดสินใจ การควบคุมและความปลอดภัย 

5534405  การวิเคราะห=และออกแบบระบบ 3 (2-2-5) 

 System Analysis and Design     

หลักการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศพื้นฐานในองค=กร เครื่องมือและ

เทคนิคที ่เกี ่ยวขJองกับการออกแบบระบบสารสนเทศ เพื ่อใหJ

สามารถเลือกใชJวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห=

ระบบ การวางแผนแกJปwญหา ขอบข(ายของปwญหา การตรวจสอบ

ระบบเพื่อศึกษาความเปUนไปไดJ การตรวจสอบความตJองการของ

ผูJใชJ การวิเคราะห=รายละเอียดการปรับปรุงระหว(างระบบที่ใชJใหม(

กับระบบเดิม การออกแบบรูปแบบการรับขJอมูล และรูปแบบการ

แสดงขJอมูล การออกแบบระบบจัดเก็บขJอมูล รวมถึงการวางแผน 

กำหนดระยะเวลาในการทำงาน การกำหนดแผนการใชJงาน

ทรัพยากรภายในระบบ การทำผังระบบการสื่อสาร การประเมิน

และการตัดสินใจ การควบคุมและความปลอดภัย การออกแบบ

เอกสารระบบงาน การทดสอบ ระบบที่ออกแบบ การนำระบบไป

ใชJ รวมถึง การแกJไขและบำรุงรักษาระบบ 

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

ใหJเหมาะสมกับหลักสูตร 
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2. หมวดวิชาเฉพาะดLาน กลุ=มวิชาชีพบังคับ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรใหม=ป? พ.ศ. 2559                                                                  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรปรับปรุง ป? พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

5532202  การส่ือสารขJอมูล                            3 (3-0-6) 

       Data Communication 

หล ักการ เบ ื ้ องต Jนของการส ื ่ อสารข Jอม ูลและเคร ือข ( าย 

สถาปwตยกรรมของชั้นการสื่อสาร โพรโทคอลการเชื่อมต(อแบบจุด

ต(อจุด และ ข(ายเชื่อมโยง แบบจำลองการประวิงเวลาในเครือข(าย

สื่อสารขJอมูล โพรโทคอลการเขJาถึงแบบหลายจุด การควบคุมการ

ไหล การควบคุมความผิดพลาด เครือข(ายแบบทJองถิ่น เครือข(าย

การสวิตช= การคJนหาเสJนทางในเครือข(ายสื่อสารขJอมูล การรักษา

ความปลอดภัยในเครือข(าย คลาวด=เน็ตเวิร=ก/คลาวด= 

5533601 เครือข(ายคอมพิวเตอร=และการจัดการ        2 (1-3-2) 

 Computer Network and Administration 
เครือข(ายคอมพิวเตอร=  โปรโตคอล OSI โมเดล และTCP/IP โมเดล   

โปรโตคอลการคJนหาเสJนทางในเครือข(ายคอมพิวเตอร= การ

คำนวณหาซับเน็ตแบบ FLSM และ VLSM เทคโนโลยี IPV4 และ 

IPV6 อุปกรณ=ท่ีสำคัญในระบบเครือข(าย เทคโนโลยีระบบเครือข(าย 

การออกแบบระบบและการจัดการเครือข(ายใหJเหมาะสมกับการใชJ

งาน 

5532202 การส่ือสารขJอมูลและการจัดการเครือข(ายคอมพิวเตอร=

                                           3 (3-0-6) 

       Data Communication and Computer Network  

Management 

หล ักการ เบ ื ้ องต Jนของการส ื ่ อสารข Jอม ูลและเคร ือข ( าย 

สถาปwตยกรรมของชั้นการสื่อสาร โพรโทคอลการเชื่อมต(อแบบจุด

ต(อจุด และข(ายเชื่อมโยง แบบจำลองการประวิงเวลาในเครือข(าย

สื่อสารขJอมูล โพรโทคอลการเขJาถึงแบบหลายจุด การควบคุมการ

ไหล การรักษาความปลอดภัยในเครือข(าย คลาวด=เน็ตเวิร=ก/คลาวด=

โปรโตคอล OSI โมเดล และTCP/IP โมเดล โปรโตคอลการคJนหา 

เสJนทางในเครือข(ายคอมพิวเตอร= การคำนวณหาซับเน็ตแบบ 

FLSM และ VLSM เทคโนโลยี IPV4 และ IPV6 อุปกรณ=ท่ีสำคัญใน

ระบบเครือข(าย การออกแบบระบบและการจัดการเครือข(ายและ

การแกJไขปwญหา 

ควบรวมรายวิชาการส่ือสาร

ขJอมูล และรายวิชาการ

จัดการเครือข(าย

คอมพิวเตอร= เขJาดJวยกัน 
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  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรใหม=ป? พ.ศ. 2559                                                                  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรปรับปรุง ป? พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

5534209  ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่ือสาร 2 1 (0-3-0) 

 Communication Engineering Laboratory 2 

ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ=กับวิชา 5532202 การสื่อสารขJอมูล 

5532303 วิศวกรรมสายอากาศ 5534207 โครงข(ายสื่อสารและ

สายส(ง และ 5533204 ระบบส่ือสารดิจิทัล 

5534209  ปฏิบัติการวิศวกรรมการส่ือสาร 2 1 (0-3-0) 

 Communication Engineering Laboratory 2 

ปฏิบัติการท่ีมีเน้ือหาสัมพันธ=กับวิชา 5532303 วิศวกรรม

สายอากาศ และ 5534207 โครงข(ายส่ือสารและสายส(ง 

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

ใหJเหมาะสมกับหลักสูตร 

5534101  ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรสารสนเทศและการส่ือสาร

               3 (3-0-6) 

 English for information and Communication 

Engineering 

เทคนิคการอ(านบทความ วารสาร และตำราที่เกี่ยวขJองกับสาขา

วิชาชีพ การสนทนาในสถานการณ=ต(าง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ การฟwง 

และการอ(าน เพื่อจับสาระสำคัญ ตีความ และสรุปความ การเขียน

รายงาน และรายงานปากเปล(าในงานท่ีเก่ียวกับวิชาชีพ 

5534101  ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรสารสนเทศและการส่ือสาร

               3 (3-0-6) 

 English for information and Communication 

Engineering 

เทคนิคการอ(านบทความ วารสาร และตำราที่เกี่ยวขJองกับสาขา

วิชาชีพ การสนทนาในสถานการณ=ต(าง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ การฟwง 

และการอ(าน เพ่ือจับสาระสำคัญ ตีความ และ สรุปความ การเขียน

รายงาน และรายงานปากเปล(าในงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ พรJอมท้ัง

เตรียมความพรJอมสำหรับการสัมภาษณ=งานดJวยภาษาอังกฤษ 

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

ใหJเหมาะสมกับหลักสูตร 
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3. หมวดวิชาเฉพาะดLาน วิชาชีพเลือก 

  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  

หลักสูตรใหม=ป? พ.ศ. 2559                                                                  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  

หลักสูตรปรับปรุง ป? พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

5534404 การพัฒนาเว็บ 2 (1-3-2) 

 Web Development  

อินเตอร=เน็ต แนวคิดในการออกแบบเว็บ โครงสรJางของเว็บไซต= 

การจัดทำหนJาเว็บ  และการเชื่อมโยง ฝMกทักษะการออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซต= และฝMกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชJงานซอฟต=แวร=ที่ใชJ

สำหรับการสรJางเว็บไซต= การจดชื ่อโดเมน การขอพื ้นที ่ การ 

อัพโหลดเว็บไซต=ข้ึนสู(เครือข(ายอินเตอร=เน็ต 

5534404  การพัฒนาเว็บ และแพลตฟอร=มออนไลน=   2 (1-3-2)  

 Web Development and  Platform online 

ระบบอินเทอร=เน็ต แนวคิดในการออกแบบเว็บ โครงสรJางของ

เว็บไซต= การจัดทำหนJาเว็บ และ การเชื ่อมโยง ฝMกทักษะการ

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต= และฝMกปฏิบัติเกี ่ยวกับการใชJงาน

ซอฟต=แวร=ที่ใชJสำหรับการสรJางเว็บไซต= การจดชื่อโดเมน การขอ

พื้นที่ การอัพโหลดเว็บไซต=ขึ้นสู(เครือข(ายอินเทอร=เน็ต การเรียนรูJ 

และการใชJงานแพลตฟอร=มออนไลน= นอกจากน้ียังรวมไปถึงเทคนิค

การประมวลผลแบบกลุ(มเมฆ และ การประมวลผลแบบกริด เพ่ือ

การกระจายการใชJทรัพยากรในการประมวลผลร(วมกัน 

เปล่ียนช่ือวิชาและปรับปรุง

คำอธิบายรายวิชาใหJทันสมัย

เหมาะสมกับหลักสูตร 

5534406 ปwญญาประดิษฐ= 3 (3-0-6) 

 Artificial Intelligent                              

ระบบปwญญาประดิษฐ=โดยรวม ตั้งแต(กลวิธีในการคJนหาขJอมูล การ

แทนความรูJ การเรียนรูJและการปรับตัวเองไดJ การคJนหาฐานความรูJ 

การอJางเหตุผล ระบบผูJชำนาญการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบการรูJจำของเครื่อง

5534406 ปwญญาประดิษฐ=และการเรียนรูJของเคร่ือง 3 (2-2-5) 

 Artificial Intelligent and Machine Learning                               

ระบบปwญญาประดิษฐ=เบื ้องตJน ระบบผู Jชำนาญการ ระบบการ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรูJของเครื่องจักร ระบบการ

ร ู Jจำ และการต ัดส ินใจของเคร ื ่องคอมพ ิวเตอร =  ตลอดจน

กระบวนการ และเทคนิคในวิเคราะห=ขJอมูลขนาดใหญ( เพื่อคJนหา

เปล่ียนช่ือวิชาและปรับปรุง

คำอธิบายรายวิชาใหJทันสมัย

เหมาะสมกับหลักสูตร 
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  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  

หลักสูตรใหม=ป? พ.ศ. 2559                                                                  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  

หลักสูตรปรับปรุง ป? พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

คอมพิวเตอร= การทำงานของระบบประสาทเทียม ระบบการ

ตัดสินใจ เพื่อใหJคอมพิวเตอร=มีความฉลาดมากขึ้นสามารถแยกแยะ

และตัดสินใจไดJ 

รูปแบบความสัมพันธ=ภายในขJอมูลนั้น ทั้งแบบมีผูJสอน และไม(มี

ผูJสอน เทคนิคการแบ(งกลุ(ม และการจัดกลุ(มขJอมูล การเรียนแบบ

เสร ิมกำล ั ง  การทำงานของระบบประสาทเท ียม เ พ่ือใหJ

คอมพิวเตอร= ม ีความฉลาดมากขึ ้นสามารถแยกแยะ คJนหา

ความสัมพันธ=ภายในขJอมูล และพัฒนาต(อยอดไปจนถึงระบบการ

ตัดสินใจที่ดีขึ้นไดJ การทำโครงงานโดยการประยุกต=ใชJขั้นตอนวิธี

ทางปwญญาประดิษฐ= 

5534409 มัลติมีเดีย 2 (1–3–2) 

 Multimedia 

ความรูJทั่วไปเกี่ยวกับมัลติมีเดีย องค=ประกอบของมัลติมีเดียในแต(

ละดJาน ไดJแก(ไฮเปอร=เท็กซ=และไฮเปอร=มีเดีย ตัวอักษรและรูปแบบ

ตัวอักษร ภาพนิ ่ง ภาพเคลื ่อนไหว เสียง วิดีโอ อินเตอร=เน็ต

เทคโนโลยีและทำการคJนควJาเกี่ยวกับอินเตอร=เน็ตเทคโนโลยี และ

ฝMกปฏิบัติการใชJโปรแกรมสำเร็จรูป ออกแบบชิ้นงาน ตกแต(งภาพ  

สื ่อมัลติมีเดีย และการสรJางเว็บไซต=เพื ่อนำเสนอบนเครือข(าย

อินเทอร=เน็ต 

5534409 มัลติมีเดีย 2 (1–3–2) 

 Multimedia 

ความรู Jทั ่วไปเก่ียวกับมัลติมีเดีย องค=ประกอบของมัลติมีเดีย 

อินเทอร=เน็ตเทคโนโลยี และฝMกปฏิบัติการใชJโปรแกรมสำเร็จรูป 

ออกแบบชิ้นงาน ตกแต(งภาพ สื่อมัลติมีเดีย ความรูJเบื้องตJนและ

ความแตกต(างของเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) กับเทคโนโลยีความ

จริงเสริม (AR) การวิเคราะห=ออกแบบ การสรJางและพัฒนา

เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) 

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

ใหJทันสมัยเหมาะสมกับ

หลักสูตร 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 

 
1. ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 

2. การจัดหมวดวิชา หมูBวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูBวิชาของ ISCED (International Standard  

    Classification Education) เปXนแนวทาง 

3. การจัดหมวดวิชาและหมูBวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 

 3.1 ยึดสาระสำคัญ (Concept) ของคำอธิบายรายวิชา 

 3.2 ยึดฐานกำเนิดของรายวิชา 

4. รหัสวิชาประกอบดbวยตัวเลข 7 ตัว 

 เลข 3 ตัวแรกเปXนหมวดวิชาและหมูBวิชา 

 เลขตัวท่ี 4 บBงบอกถึงระดับความยากงBายหรือช้ันปg 

 เลขตัวท่ี 5 บBงบอกถึงลักษณะเน้ือหาวิชา 

 เลขตัวท่ี 6,7 บBงบอกถึงลำดับกBอนหลังของวิชา 

 
                      
 
           
                                   
        
  
      
   
        

 
 
 
 
 
 
 
  

1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมู4วิชา 

ระดับความยากง4าย หรือชั้นปA 

ลักษณะเนื้อหา 
ลำดับวิชา 
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หมวดวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี  
(รหัส 550 - 561) 

 

หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดbจัดหมูBวิชาไวbดังน้ี  

 รหัส  หมูAวิชา 

 550 หมูBวิชาท่ีไมBสามารถจัดเขbาหมูBวิชาใดไดbในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 551 หมูBวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 552 หมูBวิชาอุตสาหการ 

 553 หมูBวิชาไฟฟtาส่ือสาร 

 554 หมูBวิชาพลังงาน 

 555 หมูBวิชาคอมพิวเตอรuและวิศวกรรมซอฟตuแวรu 

 556 หมูBวิชากBอสรbาง-โยธา 

 557 หมูBวิชาไฟฟtากำลัง 

 558 หมูBวิชาอิเล็กทรอนิกสu 

 559 หมูBวิชาเคร่ืองกล 

 561 หมูBวิชาโลจิสติกสu 
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หมูAวิชาท่ีไมAสามารถจัดเขGาหมูAวิชาใดไดGในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(550) 

 

หมู Bวิชาที ่ไมBสามารถจัดเขbาหมู Bวิชาใดไดb ซึ ่งอยู Bในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดbจัดลักษณะ

เน้ือหาวิชาออกเปXน ดังน้ี   

 1. พ้ืนฐานดbานคณิตศาสตรu    (550-1--) 

 2. พ้ืนฐานดbานวิทยาศาสตรu    (550-2--) 

 3. พ้ืนฐานดbานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   (550-3--) 

 4. พ้ืนฐานดbานภาษาและการจัดการอุตสาหกรรม  (550-4--) 

 5. .........................................    (550-5--) 

 6. .........................................    (550-6--) 

 7. .........................................    (550-7--) 

 8. การฝ|กประสบการณuวิชาชีพ    (550-8--) 

 9. โครงการพิเศษ ป}ญหาพิเศษ วิทยานิพนธu  

    โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย  (550-9--) 
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หมูAวิชาไฟฟMาส่ือสาร 
(553) 

 

หมูBวิชาไฟฟtาส่ือสาร ซ่ึงอยูBในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดbจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปXน ดังน้ีการ

กำหนดกลุBมวิชา  

 1. พ้ืนฐานท่ัวไป      (553-1--) 

 2. หลักการส่ือสาร     (553-2--) 

 3. วิศวกรรมสนามแมBเหล็กไฟฟtา    (553-3--) 

 4. วิศวกรรมซอฟตuแวรu     (553-4--) 

 5. สถาป}ตยกรรมคอมพิวเตอรu    (553-5--) 

 6. เครือขBายคอมพิวเตอรuและการจัดการ   (553-6--) 

 7. .........................................    (553-7--) 

 8. การฝ|กประสบการณuวิชาชีพ    (553-8--) 

 9. โครงการพิเศษ ป}ญหาพิเศษ วิทยานิพนธu  

    โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย  (553-9--) 

 



 

 
 

 
 
  

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย;ผู=รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย8ผู:รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน5งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณI 

1 นาสาวปาณิศา แก/วสวัสด์ิ 

ตำแหน6งทางวิชาการ : ผู/ช6วยศาสตราจารย@       

วุฒิการศึกษา : 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟKา) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/าเจ/าคุณ

ทหารลาดกระบัง (2552) 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟKา)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/าเจ/าคุณ

ทหารลาดกระบัง (2544) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล/าเจ/าคุณ

ทหารลาดกระบัง (2542) 

1.  หนังสือ/ ตำรา /บทความวิชาการ 

    ไม6มี 

2  ผลงานวิจัย  

2.1 P. Keowsawat, R. Kanahna and C. Phongcharoenpanich, "Dual-polarized 

circular ring antenna with short pin," 2017 International Symposium on Antennas 

and Propagation (ISAP), 2017, pp. 1-2, doi: 10.1109/ISANP.2017.8229067.  

2. 2 T. Tantisopharak, P. Keowsawat and R. Kanahna, "Preliminary Study of the 

Natural Resonant Frequencies of Coconut (Cocos Nucifera L.) Fruit for Quality 

Identification," 2018 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP), 

2018, pp. 1-2. 

3. ประสบการณ@การทำงาน 

    3.1 การฝÜกอบรม 

        - พ.ศ. 2553 : อบรมการพัฒนาผู/บริหารระดับต/น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

        - พ.ศ. 2555 : อบรมการพัฒนาผู/บริหารระดับต/นข้ันสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน5งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณI 

- พ.ศ. 2557 : อบรมพัฒนาผู/บริหาร (รองคณบดี รองผู/อำนวยการสำนัก/สถาบัน และ 

ประธานสาขาวิชา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

   3.2 ประสบการณ@ทำงาน 

- พ.ศ. 2544-ปåจจุบัน อาจารย@คณะวิศวกรรมศาสตร@และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- พ.ศ. 2553-2555 รองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร@และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- พ.ศ. 2553-2555  กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- พ.ศ. 2554-2560 ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  

คณะวิศวกรรมศาสตร@และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- พ .ศ. 2555-2564 กรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร@และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

- พ.ศ. 2558-2560 กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- พ.ศ. 2558-2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- พ.ศ. 2560-2564 คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร@และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน5งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณI 

4.  ประสบการณ@การสอน/วิชาท่ีเคยสอน 

 4.1 วิศวกรรมสนามแม6เหล็กไฟฟKา 

 4.2 วิศวกรรมไมโครเวฟ 

 4.3 เครือข6ายไร/สายและเคล่ือนท่ี 

 4.4 วิศวกรรมสายอากาศ 

 4.5 โครงข6ายส่ือสารและสายส6ง 

 4.6 การส่ือสารดิจิทัล 

 4.7 คณิตศาสตร@วิศวกรรมการส่ือสาร 

2 นายกฤษณ@   ไชยวงศ@ 

ตำแหน6งทางวิชาการ : ผู/ช6วยศาสตราจารย@       

วุฒิการศึกษา : 

- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล/าเจ/าคุณทหาร

ลาดกระบัง (2551) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  

(เกียรตินิยมอันดับสอง)  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร (2546) 

  

1.  หนังสือ/ ตำรา/ บทความวิชาการ 

    ไม6มี 

2  ผลงานวิจัย 

2.1 K. Chaiwong and K. Sriwisathiyakun, "A model of queuing theory for the 

performance analysis of nodes in WDM networking," TENCON 2017 - 2017 IEEE 

Region 10 Conference, 2017, pp. 2716-2721, doi: 10.1109/TENCON.2017.8228323. 

2.2 K. Chaiwong and K. Sriwisathiyakun, "An Analytical Model for Intermediate 

WDM Nodes," 2018 IEEE International Conference on Aerospace Electronics and 

Remote Sensing Technology (ICARES), 2018, pp. 1-7, doi: 

10.1109/ICARES.2018.8547110. 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน5งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณI 

2.3 กันยารัตน@ ศรีวิสทิยกุล กฤษณI ไชยวงศI กิตติศักดิ์ แปKมงาม ,“กิจกรรมการเรียนรู/แบบ

ผสมผสานด/วยไมโครเลิร@นนิ ่งเพื ่อการจัดการเรียนรู /ส6วนบุคคล”, รายงานประชุมงานวิจัย

ระดับชาติ เครือข6ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข6ายการ

วิจัย และนวัตกรรม อย6างสร/างสรรค@ เพื ่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให/ยั ่งยืน”, วันที ่ 20-22 

พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม6แกรนด@วิว จังหวัดเชียงใหม6 , หน/า 681-688. 

2.4 กฤษณI ไชยวงศI  ปรัชญา มุกดา  ทัดทอง พราหมณี  กันยารัตน@ ศรีวิสทิยกุล ,“การใช/

งานเทคโนโลยีอินเตอร@เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อประยุกต@ใช/งานการเกษตรสำหรับ ศูนย@การเรียนรู/การ

เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค/าเกษตร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี”, งานประชุมสัมมนา

วิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู6ชุมชนแห6งประเทศไทย ครั้งที่ 13 “พลังงานชุมชนบนฐานวิถี

ชีวิตใหม6” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร@ ศูนย@รังสิต, 6 พฤศจิกายน 2563,หน/า 492-498.    

2.5 ปรัชญา มุขดา กฤษณI ไชยวงศI ทัดทอง พราหมณี และขวัญชัย หนาแน6น, “การออกแบบ

ระบบโซล6าเซลล@และช6วงเวลาทำงานที่เหมาะสมสำหรับปåöมน้ำ”, งานประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู6ชุมชนแห6งประเทศไทย ครั้งที่ 13 “พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม6” 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร@ ศูนย@รังสิต, 6 พฤศจิกายน 2563, หน/า 34-41. 

2.6 วรรณวิศา วัฒนสินธุ @ กฤษณI ไชยวงศI และ กันยารัตน@ ศรีวิสทิยกุล “รูปแบบการ

พัฒนาการใช/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค6าการแปรรูปสับปะรดในพื้นที่หมู6บ/านรวมไทย อำเภอกุยบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ@” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปõการศึกษา 2563 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน5งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณI 

นวัตกรรมทางสังคมของชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลงโลกท6ามกลางวิกฤตโควิด-19 วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต/ อำเภอทุ6งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันท่ี 19 กุมภาพันธ@ 2564 : 31-36 

2.7 Shashi Shah Krit Chaiwong  La-Or Kovavisaruch  Kamol Kaemarungsi Tanee 

Demeechai ,” Antenna Delay Calibration of UWB Nodes”, Journals & Magazines 

IEEE Access ( Volume: 9) , pp. 63294 – 63305, April 2021,  

DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3075448. 

   3.2 ประสบการณ@ทำงาน 

พ.ศ. 2547 – 2549  ตำแหน6ง วิศวกรอาวุโสทางด/านเทคนิค ฝ§ายเทคนิค บริษัท ดิจิตอล

อินสทรูเมนท@ จำกัด 

พ.ศ. 2551 – 2553  ตำแหน6ง อาจารย@ประจำ (หัวหน/าห/องปฎิบัติการวิจัยเส/นใยแก/วนำ

แสง)    สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื ่อสาร  ภาควิชา

วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  

พ.ศ. 2553 – ปåจจุบัน  ตำแหน6ง อาจารย@  สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร@และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี 

พ.ศ. 2557 –2560  ตำแหน6ง รองคณบดีฝ§ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร@และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน5งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณI 

พ.ศ. 2560 –2561 ตำแหน6ง รองคณบดีฝ§ายนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร@และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 4.  ประสบการณ@การสอน/วิชาท่ีเคยสอน 

     4.1 หลักการส่ือสาร 

     4.2 ระบบส่ือสารใยแสง 

     4.3 เครือข6ายคอมพิวเตอร@และการจัดการ 

     4.4 ระบบปฎิบัติการ 

     4.5 การบริหารจัดการเครือข6ายโทรคมนาคม 

     4.6 เครือข6ายไร/สายและเคล่ือนท่ี 

     4.7 โครงข6ายโทรคมนาคม 

     4.8 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสารเบ้ืองต/น I 

     4.9 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสารเบ้ืองต/น II 

     4.10 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร@และเครือข6าย 

3 นางสาววรรณวิศา วัฒนสินธุ@ 

ตำแหน6งทางวิชาการ : -   

วุฒิการศึกษา : 

 - วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2555) 

1.  หนังสือ/ ตำรา/ บทความวิชาการ 

     ไม6มี 

2.  ผลงานวิจัย (ท่ีได&รับการเผยแพร1/ตีพิมพ6  ไม1เกิน 5 ป;) 
2.1 วรรณวิศา วัฒนสินธุI กฤษณ@ ไชยวงศ@ และ กันยารัตน@ ศรีวิสทิยกุล “รูปแบบการ

พัฒนาการใช/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค6าการแปรรูปสับปะรดในพื้นที่หมู6บ/านรวมไทย อำเภอ
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน5งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณI 

 - ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟKา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล/าพระนครเหนือ  

(2551) 

    

 

 

 

  

 

กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ@” การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 11 ประจำปõการศึกษา 

2563 นวัตกรรมทางสังคมของชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลงโลกท6ามกลางวิกฤตโควิด-

19 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต/ อำเภอทุ6งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 19 กุมภาพันธ@ 

2564 : 31-36 

2.2 พงษ@นิรันดร@ มิ่งเมือง, อรพรรณ ระวังแค/ม,ดวงกมล อังอำนวยศิริ และวรรณวิศา วัฒน

สินธุI“บทเรียนสอนเสริมด/วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื ่อง การใช/งานมัลติมิเตอร@”, การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่  4, ด/านนวัตกรรมเพื ่อการเรียนรู /และสิ ่งประดิษฐ@, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,17 ธันวาคม 2563 : 1,912-1920 

2.3 วรรณวิศา วัฒนสินธIุ กฤษณพงศ@ เลิศบำรุงชัย และปณิตา วรรณพิรุณ,  “เทคโนโลยี

เช่ือมโยงสรรพส่ิงกับการ เรียนรู /แบบจินตวิศวกรรมเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสร/างสรรค@.” 

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. ปõที่ 5 ฉบับท่ี 

1. 2563 : 69-78 

2.4 วรรณวิศา วัฒนสินธุI และ ดวงกมล อังอำนวยศิริ “การพัฒนาสารสนเทศส6งเสริมการ

ท6องเที่ยวเชิงอนุรักษ@ อำเภอ เขาย/อย จังหวัดเพชรบุรี” การประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 “ความท/าทายของ อุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษาในศตวรรษท่ี 21” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย@,  1 กุมภาพันธ@ 2562 : 2040 

2. 5 Wanwisa Wattanasin and Pallop Piriyasurawong “ Learning Model of 

Imagineering via Project Base Learning to Enhance Creativity and Innovation 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน5งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณI 

for Undergraduate”  accepted in The 2 0 1 7  International STEM Education 

Conference Chiang Mai, Thailand, on July 12 -14, 2017, pp.88-90 

2.6 วรรณวิศา วัฒนสินธIุ และ ณมน จีรังสุวรรณ “รูปแบบการเรียนรู/ตามแนวสะเต็มศึกษาด/วย

แฟKมสะสมงาน อิเล็กทรอนิกส@ผ6านเทคโนโลยีคลาวด@ สาหรับวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส@” ในการ

ประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต@ คร้ังท่ี 9 (ECTI-CARD 2017) : 753-756 

 

4 นายกิตติพงศ@   นวลใย 

ตำแหน6งทางวิชาการ :  -       

วุฒิการศึกษา : 

- วท.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

พระนครเหนือ (2555) 

- ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟKา)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล/า

พระนครเหนือ (2550) 

  

1.  หนังสือ/ ตำรา/ บทความวิชาการ 

     ไม6มี 

2  ผลงานวิจัย 

2.1 E. Khansalee, K. Nuanyai and Y. Zhao, “Design and implementation of class 

E power amplifier with parallel circuit for wireless power transfer systems,” 2017 

International Electrical Engineering Congress ( iEECON) , Pattaya, Thailand, 2017, pp. 

1-4, doi: 10.1109/IEECON.2017.8075912. 

3. ประสบการณ@การทำงาน 

        - พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556  ผู/ช6วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล/าพระ

นครเหนือ 

        - พ.ศ. 2556 – ปåจจุบัน  อาจารย@คณะวิศวกรรมศาสตร@และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน5งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณI 

        - พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564  ผู/ช6วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร@และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

4.  ประสบการณ@การสอน/วิชาท่ีเคยสอน 

     4.1 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร@เบ้ืองต/น 

     4.2 การออกแบบฐานข/อมูล 

     4.3 โครงสร/างข/อมูลและอัลกอริธึม 

     4.4 การออกแบบวงจรดิจิทัล 

     4.5 สัมมนาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 

     4.6 ไมโครคอนโทรเลอร@สำหรับการส่ือสาร 

     4.7 การพัฒนาแอปพลิเคช่ันบนอุปกรณ@เคล่ือนท่ี 

     4.8 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสารเบ้ืองต/น 

5 นางสาวศิริพันธุ@ วิชัยดิษฐ 

ตำแหน6งทางวิชาการ : อาจารย@      

วุฒิการศึกษา : 

- MSc. (Advanced Computing - 

Machine Learning, Data Mining and 

High Performance Computing)  

1.  หนังสือ/ ตำรา/ บทความวิชาการ 

     ไม6มี 

2.  ผลงานวิจัย (ท่ีได&รับการเผยแพร1/ตีพิมพ6  ไม1เกิน 5 ป;) 
2.1 ศิริพันธIุ วิชัยดิษฐ “การมีส6วนร6วมของผู/ปกครองในการเรียนการสอนของนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร@และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”, การประชุมวิชาการระดับชาติ

รำไพพรรณี คร้ังท่ี 14, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี , 2563, 401-410. 

3. ประสบการณ@การทำงาน 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน5งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณI 

 University of Bristol,  

United Kingdom (2557) 

- วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร@ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร@ (2551) 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร@) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ (2548) 

 

- พ.ศ. 2548 – 2550 ผู/ช6วยสอนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร@ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร@ 

- พ.ศ. 2551 – 2553 อาจารย@ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร 

- พ.ศ. 2554 - ปåจจุบัน อาจารย@ สาขาว ิ ชาว ิ ศวกรรมสารสนเทศและการส ื ่ อสาร  

คณะวิศวกรรมศาสตร@และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

- พ.ศ. 2558 – 2562 ผู/ช6วยสอน Department of Computer Science, University of 

Bath, UK 

- พ.ศ. 2560 ผู/ช6วยนักวิจัยท่ี National Institute of Informatics (NII), Japan 

4. วิชาท่ีเคยสอน 

 4.1 Computer Programming 

 4.2 Information and Communication Laboratory 

 4.3 Artificial Intelligence 

 4.4 English for Engineering 

 4.5 Artificial Intelligence 

 4.6 Machine Learning 

 4.7 Pattern Analysis 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน5งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณI 

 4.8 System Development 

 4.9 Database System 

6 นางสาวดวงกมล อังอำนวยศิริ 

ตำแหน6งทางวิชาการ : อาจารย@      

วุฒิการศึกษา : 

 - ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟKาส่ือสาร (2559) 

   - ค.อ.บ. ครุศาสตร@วิศวกรรม (วิศวกรรม 

   โทรคมนาคม) (2558) 

 

1.  หนังสือ/ ตำรา/ บทความวิชาการ 

     ไม6มี 

2.  ผลงานวิจัย (ท่ีได&รับการเผยแพร1/ตีพิมพ6  ไม1เกิน 5 ป;) 
2.1 พงษ@นิรันดร@ มิ่งเมือง, อรพรรณ ระวังแค/ม,ดวงกมล อังอำนวยศิริ และวรรณวิศา วัฒน

สินธุ@“บทเรียนสอนเสริมด/วยเทตโนโลยีเสมือนจริง เรื ่อง การใช/งานมัลติมิเตอร@”, การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่  4, ด/านนวัตกรรมเพื ่อการเรียนรู /และสิ ่งประดิษฐ@, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,17 ธันวาคม 2563 : 1,921-1920 

2.1 ดวงกมล อังอำนวยศิริ, นายพนมไพร สุขมา และกมลวรรณ วงศ@วุฒิ “กล6องเพาะพันธุ@

กบนอกฤดูกาลแบบอัตโนมัติ”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 

4, จังหวัดกำแพงเพชร, 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 : 228 

2.2 กมลวรรณ วงศ@วุฒิ , นายอรรถพล  อยู6อินทร@ และดวงกมล อังอำนวยศิริ “ตู /อบ

รองเท/าผ/าใบโดยใช/ระบบฮีตเตอร@”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ 

คร้ังท่ี 4, จังหวัดกำแพงเพชร, 12 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 : 6 

2.3 ครรชิต ภาวนานนท@, อรุณยุพา บัวทรัพย@, ดวงกมล อังอำนวยศิริ และกมลวรรณ วงศ@

วุฒิ “แบบจำลองความเสถียรภาพโดยใช/ตัวควบคุมแบบพีไอดี”, การประชุมวิชาการ
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน5งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณI 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4, จังหวัดกำแพงเพชร, 12 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 

2561 : 16 

 

3.  ประสบการณ@การทำงาน 

- พ.ศ. 2559 บริษัทรุ6งรวิน ไอที จำกัด (เครือการทำงานบริษัท แอดวานซ@  

อินโฟร@ เซอร@วิส) 

- พ.ศ. 2560 บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ@เพรสกรุ≠ป จำกัด 

- พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2563 อาจารย@สาขาวิชาวิศวกรรมหุ6นยนต@และอิเล็กทรอนิกส@อัจฉริยะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร@และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี 

- พ.ศ. 2564 - ปåจจุบัน อาจารย@สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร คณะ

วิศวกรรมศาสตร@และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี 

4. ประสบการณ@สอน / วิชาท่ีเคยสอน 

4.1 วิชาพัลส@และสวิตช่ิง 

4.2 วงจรไฟฟKากระแสตรง 

4.3 การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟKา 

4.4 วงจรดิจิตอล 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน5งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณI 

4.5 การจัดการระบบสารสนเทศ  

4.6 วิศวกรรมฝåงตัว  

4.7 การพัฒนาเว็บ  

4.8 วิศวกรรมไฟฟKา  

4.9 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟKา  

4.10 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส@  

4.11ปฏิบัติการการวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟKา 

7 นายประกิจ   อินทะชัย 

ตำแหน6งทางวิชาการ : อาจารย@ 

วุฒิการศึกษา : 

 - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟKา) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร (2563) 

 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟKา) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร (2556) 

 - อส.บ.(เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร (2554) 

1. หนังสือ/ ตำรา/ บทความวิชาการ 

    ไม6มี 

2. ผลงานวิจัย 

    Peerapol Yuvapoositanon, Prakit Intachai, “A Singular Spectrum Analysis-based 

Synthetic Dataset Generation Method for Remaining Useful Life Estimation of 

Turbo Fan Engines”, International Journal of Intelligent Engineering and Systems 

(IJIES), Vol.14, No.4, Page.359-372, 2021. 

3. ประสบการณ@ทำงาน 

    - พ.ศ. 2556 – 2563 ผู/ดูแลระบบเครือข6ายอินเทอร@เน็ต ประชากุลแมนช่ัน หนองจอก 

กรุงเทพมหานคร 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน5งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณI 

    - พ.ศ. 2558 – 2563 ผู/ช6วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร6วมกับบริษัท 

PTT หัวข/อวิจัยด/านการหาแหล6งน้ำมันด/วยคล่ืนไม6โครเวฟใน

พ้ืนท่ีเปØนน้ำแข็ง 

4. ประสบการณ@การสอน/ วิชาท่ีเคยสอน 

    ไม6มี 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  ภาคผนวก จ 

คำสั่งแต1งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

รายชื่อผูEทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผูEเขEาร1วมสัมมนาวิพากษKหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

ขEอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว1าดEวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ซ  

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงคKของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง) 
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ภาคผนวก ซ  
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค8ของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง) 

 

วัตถุประสงค,ของหลักสูตร พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค,ของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
1 .เพื ่อผลิตวิศวกรสารสนเทศและการสื ่อสาร
ระดับปริญญาตรีที ่มีความชำนาญในดKานระบบ
เครือขMายคอมพิวเตอรOและระบบเครือขMายการ
ส่ือสารโทรคมนาคม 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
3. เพื่อสMงเสริมการพัฒนาและวิจัยดKานวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ
และทKองถ่ิน 

1. เพื ่อผลิตวิศวกรสารสนเทศและการสื ่อสาร
ระดับปริญญาตรีที ่มีความชำนาญในดKานระบบ
เครือขMายคอมพิวเตอรOและดKานการสื่อสารไรKสาย
และเคล่ือนท่ี 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
3. เพื่อสMงเสริมการพัฒนาและวิจัยดKานวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ
และทKองถ่ิน 
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ภาคผนวก ฌ  

ตารางแสดงความสอดคลEองของผลลัพธKการเรียนรูEที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

กับผลลัพธKการเรียนรูEที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) 
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ภาคผนวก ฌ  

ตารางแสดงความสอดคล3องของผลลัพธ8การเรียนรู3ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับผลลัพธ8การเรียนรู3ที่คาดหวังของรายวิชา  

(Course Learning Outcomes: CLOs) 

(ให%แสดงผลลัพธ/การเรียนรู%ที่คาดหวังของหลักสูตรกับผลลัพธ/การเรียนรู%ของรายวิชา โดยแสดงให%เห็นวDาแตDละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบ PLOs ใดบ%าง)  
 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 4011101 ช่ือรายวิชา ฟPสิกสQ 1 3 (3–0–6) √       

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

รหัสวิชา 4011102 ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการฟPสิกสQ 1 1 (0–3–0) √ √      

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 4011103 ช่ือรายวิชา ฟPสิกสQ 2 3 (3–0–6) √       

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

รหัสวิชา 4011104 ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการฟPสิกสQ 2 1 (0–3–0) √ √      

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

รหัสวิชา 4021101 ช่ือรายวิชา เคมี 1  3 (3–0–6) √       

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

รหัสวิชา 4021102 ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการเคมี 1 1 (0–3–0) √ √      

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1)  
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

รหัสวิชา 5501101 ช่ือรายวิชา คณิตศาสตรQวิศวกรรม 

1 

3 (3–0–6) √       

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

รหัสวิชา 5501102 ช่ือรายวิชา คณิตศาสตรQวิศวกรรม 

2 

3 (3–0–6) √       

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

รหัสวิชา 5502101 ช่ือรายวิชา คณิตศาสตรQวิศวกรรม 

3 

3 (3–0–6) √       

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 5531103 ช่ือรายวิชา การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรQเบ้ืองต>น 

3 (2–2–5) √   √ √   

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 ยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (B4) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

รหัสวิชา 5531104 ช่ือรายวิชา วิศวกรรมไฟฟ̂า 3 (3–0–6) √   √ √   

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 ยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (B4) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 5531105 ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟ̂า 

1 (0–3–0) √ √   √   

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานในฐานะสมาชิกของกลุPมและผู<นำ

กลุPมได< (B2) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

รหัสวิชา 5532105 ช่ือรายวิชา วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสQ 

3 (3–0–6) √ √   √   

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (B1) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 5532106 ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสQ 

1 (0–3–0) √ √   √   

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานในฐานะสมาชิกของกลุPมและผู<นำ

กลุPมได< (B2) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

รหัสวิชา 5532301 ช่ือรายวิชา วิศวกรรม

แม5เหล็กไฟฟ̂า 

3 (3–0–6) √    √  √ 

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

CLO3 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านการส่ือสารไร<สายและเคล่ือนท่ี พร<อมท้ังระบุความรู<  
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

และเคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A7) 

 

รหัสวิชา 5534109 ช่ือรายวิชา ระบบควบคุม 3 (3–0–6) √ √   √   

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (B1) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

รหัสวิชา 5591102 ช่ือรายวิชา เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2–2–5) √   √    

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 5532107 ช่ือรายวิชา การวัดและเคร่ืองมือ

วัดไฟฟ̂า 

3 (3–0–6) √ √   √   

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (B1) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

รหัสวิชา 5532108 ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการการวัดและ

เคร่ืองมือวัดไฟฟ̂า 

1 (0–3–0) √ √   √   

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานในฐานะสมาชิกของกลุPมและผู<นำ

กลุPมได< (B2) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 5532201 ช่ือรายวิชา หลักการส่ือสาร 3 (3–0–6) √ √   √ √  

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

CLO4 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านเครือขPายคอมพิวเตอร8 พร<อมท้ังระบุความรู< และ

เคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A6) 

รหัสวิชา 5591301 ช่ือรายวิชา วัสดุวิศวกรรม 3 (3–0–6) √   √    

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 5591120 ช่ือรายวิชา กลศาสตรQวิศวกรรม 1 3 (3–0–6) √   √ √   

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 

รหัสวิชา 5531106 ช่ือรายวิชา วิศวกรรมสารสนเทศ

และการส่ือสารเบ้ืองต>น 

2 (1–3–2) √ √   √ √  

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

CLO4 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านเครือขPายคอมพิวเตอร8 พร<อมท้ังระบุความรู< และ 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

เคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A6) 

 

รหัสวิชา 5532402 ช่ือรายวิชา การออกแบบ

ฐานข>อมูล 

2 (1–3–2)  √ √ √    

CLO1 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

 

CLO2 สามารถติดตPอส่ือสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน 

และบุคคลท่ัวไปได<อยPางมีประสิทธิผลด<วยวาจา ด<วยการ

เขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอPานแบบ

ทางวิศวกรรม (A3) 

CLO3 ยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (B4) 

รหัสวิชา 5532502 ช่ือรายวิชา โครงสร>างข>อมูลและ

อัลกอริธึม 

2 (1–3–2) √   √ √   

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

CLO2 ยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (B4)  

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

รหัสวิชา 5533109 ช่ือรายวิชา การออกแบบวงจร

ดิจิทัล 

2 (1–3–2)  √   √   

CLO1 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

 

CLO2 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

รหัสวิชา 5534205 ช่ือรายวิชา วิศวกรรมฝhงตัวและ

อินเทอรQเน็ตสำหรับทุกสรรพส่ิง 

2 (1–3–2) √ √   √ √  

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

CLO4 ออกแบบและพัฒนาด<านเครือขPายคอมพิวเตอร8 

เพ่ือ แก<ปdญหา หรือปรับปรุงการทำงานในด<านท่ีเก่ียวข<อง

ได< (B6) 

 

รหัสวิชา 5534405 ช่ือรายวิชา การวิเคราะหQและ

ออกแบบระบบ 

2 (1–3–2) √ √    √  

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

CLO3 ออกแบบและพัฒนาด<านเครือขPายคอมพิวเตอร8 

เพ่ือ แก<ปdญหา หรือปรับปรุงการทำงานในด<านท่ีเก่ียวข<อง

ได< (B6) 

รหัสวิชา 5534607 ช่ือรายวิชา สัมมนาวิศวกรรม

สารสนเทศและการส่ือสาร 

1 (0–3–0)  √ √     

CLO1 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

CLO2 สามารถติดตPอส่ือสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน 

และบุคคลท่ัวไปได<อยPางมีประสิทธิผลด<วยวาจา ด<วยการ

เขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอPานแบบ

ทางวิศวกรรม (A3) 

 

รหัสวิชา 5532202 ช่ือรายวิชา การส่ือสารข>อมูลและ

การจัดการเครือข5ายคอมพิวเตอรQ 

3 (2–2–5) √ √   √ √  

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

CLO4 ออกแบบและพัฒนาด<านเครือขPายคอมพิวเตอร8 

เพ่ือ แก<ปdญหา หรือปรับปรุงการทำงานในด<านท่ีเก่ียวข<อง

ได< (B6) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 5532302 ช่ือรายวิชา วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 (3–0–6) √    √  √ 

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

CLO3 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านการส่ือสารไร<สายและเคล่ือนท่ี พร<อมท้ังระบุความรู< 

และเคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A7) 

รหัสวิชา 5532303 ช่ือรายวิชา วิศวกรรมสายอากาศ 3 (3–0–6) √    √  √ 

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

CLO3 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านการส่ือสารไร<สายและเคล่ือนท่ี พร<อมท้ังระบุความรู<  
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

และเคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A7) 

 

รหัสวิชา 5533203 ช่ือรายวิชา การส่ือสารใยแสง 3 (3–0–6) √ √   √ √  

CLO1สามารถประยุกต8วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการ 

หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทำงานได< (B1) 

 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

CLO4 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านเครือขPายคอมพิวเตอร8 พร<อมท้ังระบุความรู< และ

เคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A6) 

รหัสวิชา 5534207 ช่ือรายวิชา โครงข5ายส่ือสารและ

สายส5ง 

3 (3–0–6) √    √  √ 

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

CLO2 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

 

CLO3 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านการส่ือสารไร<สายและเคล่ือนท่ี พร<อมท้ังระบุความรู< 

และเคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A7) 

CLO4 ออกแบบและพัฒนาด<านการส่ือสารไร<สายและ

เคล่ือนท่ี เพ่ือแก<ปdญหา หรือปรับปรุงการทำงานในด<านท่ี

เก่ียวข<องได< (B7) 

รหัสวิชา 5534208 ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการวิศวกรรม

การส่ือสาร 1 

1 (0–3–0) √    √  √ 

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

CLO3 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านการส่ือสารไร<สายและเคล่ือนท่ี พร<อมท้ังระบุความรู<  
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

และเคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A7) 

 

รหัสวิชา 5534209 ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการวิศวกรรม

การส่ือสาร 2 

1 (0–3–0) √    √  √ 

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

CLO3 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านการส่ือสารไร<สายและเคล่ือนท่ี พร<อมท้ังระบุความรู< 

และเคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A7) 

รหัสวิชา 5533602 ช่ือรายวิชา ความปลอดภัยใน

ระบบคอมพิวเตอรQและเครือข5าย 

2 (1–3–2)    √  √  

CLO1 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

CLO2 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านเครือขPายคอมพิวเตอร8 พร<อมท้ังระบุความรู< และ

เคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A6) 

 

CLO3 ออกแบบและพัฒนาด<านเครือขPายคอมพิวเตอร8 

เพ่ือ แก<ปdญหา หรือปรับปรุงการทำงานในด<านท่ีเก่ียวข<อง

ได< (B6) 

รหัสวิชา 5534101 ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับ

วิศวกรสารสนเทศและการส่ือสาร 

3 (3–0–6)   √  √   

CLO1 สามารถติดตPอส่ือสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน 

และบุคคลท่ัวไปได<อยPางมีประสิทธิผลด<วยวาจา ด<วยการ

เขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอPานแบบ

ทางวิศวกรรม (A3) 

 

CLO2 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 5534210 ช่ือรายวิชา เครือข5ายไร>สายและ

เคล่ือนท่ี 

3 (3–0–6) √    √  √ 

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

CLO3 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านการส่ือสารไร<สายและเคล่ือนท่ี พร<อมท้ังระบุความรู< 

และเคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A7) 

CLO4 ออกแบบและพัฒนาด<านการส่ือสารไร<สายและ

เคล่ือนท่ี เพ่ือแก<ปdญหา หรือปรับปรุงการทำงานในด<านท่ี

เก่ียวข<องได< (B7) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 5534604 ช่ือรายวิชา การบริหารเครือข5าย

การส่ือสาร 

3 (2–2–5) √    √  √ 

CLO1 สามารถประยุกต8วิธีการ กระบวนงาน 

กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทำงาน

ได< (B2) 

 

CLO2 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

CLO3 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านการส่ือสารไร<สายและเคล่ือนท่ี พร<อมท้ังระบุความรู< 

และเคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A7) 

CLO4 ออกแบบและพัฒนาด<านการส่ือสารไร<สายและ

เคล่ือนท่ี เพ่ือแก<ปdญหา หรือปรับปรุงการทำงานในด<านท่ี

เก่ียวข<องได< (B7) 

รหัสวิชา 5532401 ช่ือรายวิชา วิศวกรรมซอฟตQแวรQ 3 (3–0–6) √   √    

CLO1 สามารถประยุกต8วิธีการ กระบวนงาน 

กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทำงาน

ได< (B2) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

CLO2 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 

 

รหัสวิชา 5533403ช่ือรายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุ 

2 (1–3–2) √   √    

CLO1 สามารถประยุกต8วิธีการ กระบวนงาน 

กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทำงาน

ได< (B2) 

 

CLO2 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 

รหัสวิชา 5533503 ช่ือรายวิชา ระบบปฏิบัติการ 3 (3–0–6) √   √    

CLO1 สามารถประยุกต8วิธีการ กระบวนงาน 

กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทำงาน

ได< (B2) 

 

CLO2 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 5533603 ช่ือรายวิชา การจัดการระบบ

สารสนเทศ 

3 (3–0–6) √   √    

CLO1 สามารถประยุกต8วิธีการ กระบวนงาน 

กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทำงาน

ได< (B2) 

 

CLO2 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 

รหัสวิชา 5534110 ช่ือรายวิชา หัวข>อพิเศษทาง

วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 

3 (3–0–6)  √ √  √   

CLO1 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

 

CLO2 สามารถติดตPอส่ือสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน 

และบุคคลท่ัวไปได<อยPางมีประสิทธิผลด<วยวาจา ด<วยการ

เขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอPานแบบ

ทางวิศวกรรม (A3) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 5534211 ช่ือรายวิชา การประมวลผล

สัญญาณดิจิทัล 

3 (3–0–6)  √  √ √   

CLO1 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

 

CLO2 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

รหัสวิชา 5534212 ช่ือรายวิชา การส่ือสารแถบกว>าง 3 (3–0–6) √    √   

CLO1 สามารถประยุกต8วิธีการ กระบวนงาน 

กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทำงาน

ได< (B2) 

 

CLO2 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

รหัสวิชา 5534404 ช่ือรายวิชา การพัฒนาเว็บและ

แพลตฟอรQมออนไลนQ 

2 (1–3–2)  √   √   

CLO1 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

CLO2 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

 

รหัสวิชา 5534406 ช่ือรายวิชา ปhญญาประดิษฐQและ

การเรียนรู>ของเคร่ือง 

3 (2–2–5) √ √  √ √   

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

CLO3 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 

CLO4 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

รหัสวิชา 5534407 ช่ือรายวิชา คลังข>อมูลและเหมือง

ข>อมูล 

3 (3–0–6) √ √  √ √   

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

 

CLO3 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 

CLO4 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

รหัสวิชา 5534408 ช่ือรายวิชา การพัฒนา

แอปพลิเคช่ันบนอุปกรณQเคล่ือนท่ี 

2 (1–3–2)  √   √   

CLO1 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

 

CLO2 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

รหัสวิชา 5534409 ช่ือรายวิชา มัลติมีเดีย 2 (1–3–2)  √ √  √   

CLO1 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

 

CLO2 สามารถติดตPอส่ือสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน 

และบุคคลท่ัวไปได<อยPางมีประสิทธิผลด<วยวาจา ด<วยการ 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

เขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอPานแบบ

ทางวิศวกรรม (A3) 

 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

รหัสวิชา 5534605 ช่ือรายวิชา วิศวกรรมศาสตรQกับ

สังคม 

3 (3–0–6) √ √  √ √   

CLO1 สามารถประยุกต8ความรู<ทางด<านคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 พ้ืนฐานทางด<านวิศวกรรม และความรู<

เฉพาะทางวิศวกรรมในการทำงานได< (A1) 

 

CLO2 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

CLO3 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 

CLO4 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 

 

 



 

227 

 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 5534901 ช่ือรายวิชา โครงงานวิศวกรรม

สารสนเทศและการส่ือสาร 

3 (0–9–0)  √  √  √ √ 

CLO1 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

 

CLO2 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 

CLO3 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านเครือขPายคอมพิวเตอร8 พร<อมท้ังระบุความรู< และ

เคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A6) 

CLO4 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านการส่ือสารไร<สายและเคล่ือนท่ี พร<อมท้ังระบุความรู< 

และเคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A7) 

 

รหัสวิชา 5534801 ช่ือรายวิชา ฝqกประสบการณQ

วิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 

4 (480)  √  √  √ √ 

CLO1 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

CLO2 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 

 

CLO3 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านเครือขPายคอมพิวเตอร8 พร<อมท้ังระบุความรู< และ

เคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A6) 

CLO4 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านการส่ือสารไร<สายและเคล่ือนท่ี พร<อมท้ังระบุความรู< 

และเคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A7) 

รหัสวิชา 5534802 ช่ือรายวิชา การเตรียมความ

พร>อมสหกิจศึกษา 

1 (60)  √  √ √   

CLO1 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

 

CLO2 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 

CLO3 ตระหนักถึงความจำเปbน และมีความสามารถใน

การเรียนรู<และพัฒนาตนเองตลอดชีพ (A5) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs 
จำนวน

หน5วยกิต 

ผลการเรียนรู>ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รหัสวิชา 5534803 ช่ือรายวิชา สหกิจศึกษา 6 (600)  √  √  √ √ 

CLO1 สามารถทำงานรPวมกับผู<อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย

ในสหสาขาวิชาได<อยPางมีประสิทธิภาพ (A2) 

 

CLO2 มีความเข<าใจและยึดม่ันในจรรยาบรรณแหPง

วิชาชีพ (A4) 

CLO3 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านเครือขPายคอมพิวเตอร8 พร<อมท้ังระบุความรู< และ

เคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A6) 

CLO4 วิเคราะห8ปdญหาท่ีเก่ียวข<อง และสรุปความต<องการ

ด<านการส่ือสารไร<สายและเคล่ือนท่ี พร<อมท้ังระบุความรู< 

และเคร่ืองมือทางด<านวิศวกรรมท่ี เหมาะสมสำหรับการ

แก<ปdญหาอยPางมีประสิทธิภาพ (A7) 

 

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ8 √ ในชPองท่ีรายวิชามีความสัมพันธ8กับ PLOs 

 



 

 
 

 
 
  

ภาคผนวก ญ 

ตารางแสดงความต1องการจำเป7นของผู1มีส;วนได1ส;วนเสีย  

(Stakeholders’ needs/Input) 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงความต1องการจำเป7นของผู1มีส;วนได1ส;วนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 

 

ลำดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตFองการจำเปKน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการไดFขFอมูล 

1 วิสัยทัศน-และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศนY (Vision) 

ภายในป> 2564 จะเปCนมหาวิทยาลัยชั้นนำดHานอาหาร การ
ทJองเที่ยว และสรHางสรรค-องค-ความรูHดHวยศาสตร-พระราชาเพ่ือ
พัฒนาทHองถ่ิน 
พันธกิจ (Mission) 

1. สรHางเอกลักษณ-ดHานอาหารและการทJองเที่ยวใหHไดHรับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพพรHอมทำงาน สรHางอัตลักษณ-ใหHเปCน
ที่ยอมรับของผูHใชHบัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึง หลักกระจาย
โอกาสทางการศึกษาอยJางเทJาเทียม 
3. วิจัยและพัฒนาองค-ความรูHที่จำ เปCนและประโยชน-ในการ
พัฒนาทHองถิ่น ชุมชนและประเทศโดยใหHความสำคัญกับการ
วิจัยเพื ่อแกHป^ญหาของพื้นที ่และสนับสนุนเอกลักษณ-ของ
มหาวิทยาลัย ท่ีสามารถนำไปใชHประโยชน-ไดH อยJางแทHจริง 

เว็บไซต-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 



 

233 
 

ลำดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตFองการจำเปKน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการไดFขFอมูล 

4. ใหHบริการวิชาการถJายทอดองค-ความรู Hและเทคโนโลยี
นวัตกรรมบนพื ้นฐาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
ตอบสนองความตHองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
5. สืบสาน สJงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูJชุมชนและสังคม 
6. เสริมสรHางความรูHความเขHาใจในคุณคJา ความสำนึก และ
ความภูมิใจในวัฒนธรรมของทHองถิ่นและของชาติ เพื่อใหHเกิด
ความตระหนักในคุณคJาของการอนุรักษ-และเผยแพรJสูJสากล 
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced 
Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหาร
ยุทธศาสตร-เปCนกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คุณธรรม นำความรูH มุJงสูJสากล สำนักสJงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3 วิสัยทัศน-และพันธกิจของคณะ วิสัยทัศนY 

มุJงสูJการเปCนคณะวิศวกรรมศาสตร-และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมช้ันนำระดับประเทศ 
พันธกิจ 

เ ว ็ บ ไซต - คณะว ิ ศวกรรมศาสตร - และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ลำดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตFองการจำเปKน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการไดFขFอมูล 

1. ผล ิตบ ัณท ิตท ี ่ม ีความสามารถตามความต Hองการของ
ตลาดแรงงาน 
2. สJงเสริมงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเกิดการนำมาใชHประโยชน-จริง 
3. สรHางเครือขJายความรJวมมือกับชุมชนทHองถิ่นสJงเสริมการ
บริการวิชาการดHวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4. บริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุJงสูJการ
เปCนองค-กรยุคใหมJ 

4 มาตรฐานสากล TQF 5 – 6 ดHาน /
มคอ. 1 

1. ดFานคุณธรรม จริยธรรม 

1) เขHาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคJาของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตย-สุจริต 
2) มีวินัย ตรงตJอเวลา รับผิดชอบตJอตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและขHอบังคับตJาง ๆ ขององค-กรและสังคม 
3) มีภาวะความเปCนผูHนำและผูHตาม สามารถทำงานเปCนหมูJ
คณะ สามารถแกHไขขHอขัดแยHงตามลำดับความสำคัญ เคารพ
สิทธิและรับฟ^งความคิดเห็นของผูHอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคJา
และศักด์ิศรีของความเปCนมนุษย- 
4) สามารถวิเคราะห-และประเมินผลกระทบจากการใชHความรูH
ทางวิศวกรรมตJอบุคคล องค-กรสังคมและส่ิงแวดลHอม 

ประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เร ื ่ อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร- พ.ศ.2553 
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ลำดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตFองการจำเปKน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการไดFขFอมูล 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผูHประกอบวิชาชีพรวมถึงเขHาใจถึงบริบท
ทางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตJละสาขาตั้งแตJอดีตจนถึง
ป̂จจุบัน 
2. ดFานความรูF 

1) ม ีความร ู Hและความเข Hาใจทางคณิตศาสตร -พ ื ้นฐาน 
วิทยาศาสตร-พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร- เพ่ือ
การประยุกต-ใชHกับงานทางดHานวิศวกรรมศาสตร-ที่เกี่ยวขHอง 
และการสรHางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
2) มีความรูHและความเขHาใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื ้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดHานทาง
วิศวกรรม 
3) สามารถบูรณาการความรูHในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูHใน
ศาสตร-อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขHอง 
4) สามารถวิเคราะห-และแกHไขป^ญหา ดHวยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยุกต-ใชHเครื ่องมือที่เหมาะสม เชJนโปรแกรม
คอมพิวเตอร- เปCนตHน 
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ลำดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตFองการจำเปKน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการไดFขFอมูล 

5) สามารถใชHความรูHและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกต-แกHไขป̂ญหาในงานจริงไดH 
3. ทักษะทางปdญญา 

1) มีความคิดอยJางมีวิจารณญาณท่ีดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห- และ สรุปประเด็นป̂ญหา
และความตHองการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห- และแกHไขป^ญหาดHานวิศวกรรมไดH
อยJางมีระบบ รวมถึงการใชHขHอมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ทำงานไดHอยJางมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุJนในการปรับใชHองค-ความรูHท่ี
เกี่ยวขHองอยJางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตJอยอด
องค-ความรูHจากเดิมไดHอยJางสรHางสรรค- 
5) สามารถสืบคHนขHอมูลและแสวงหาความรูHเพิ่มเติมไดHดHวย
ตนเอง เพื่อการเรียนรูHตลอดชีวิตและทันตJอการเปลี่ยนแปลง
ทางองค-ความรูHและเทคโนโลยีใหมJ ๆ 
4. ทักษะความสัมพันธYระหวhางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื ่อสารกับกลุ Jมคนที ่หลากหลาย และสามารถ
สนทนาทั ้งภาษาไทยและภาษาตJางประเทศได Hอย Jางมี
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ลำดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตFองการจำเปKน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการไดFขFอมูล 

ประสิทธิภาพ สามารถใชHความรูHในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตJอ
สังคมไดHในประเด็นท่ีเหมาะสม 
2) สามารถเปCนผูHริเริ่มแสดงประเด็นในการแกHไขสถานการณ-
เชิงสรHางสรรค-ทั้งสJวนตัวและสJวนรวม พรHอมทั้งแสดงจุดยืน
อยJางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุJม รวมทั้งใหHความ
ช Jวยเหล ือและอำนวยความสะดวกในการแก Hไขป ^ญหา
สถานการณ-ตJาง ๆ 
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูHท้ัง
ของตนเองและสอดคลHองกับทางวิชาชีพอยJางตJอเน่ือง 
4) รูHจักบทบาท หนHาที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
ตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุJม สามารถปรับตัว
และทำงานรJวมกับผูHอื่นทั้งในฐานะผูHนำและผูHตามไดHอยJางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดHอยJางเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 
5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดHานความปลอดภัยในการ
ทำงาน และการรักษาสภาพแวดลHอมตJอสังคม 
5. ทักษะการวิเคราะหYเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชF

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ลำดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตFองการจำเปKน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการไดFขFอมูล 

1) มีท ักษะในการใชHคอมพิวเตอร- สำหรับการทำงานท่ี
เก่ียวขHองกับวิชาชีพไดHเปCนอยJางดี 
2) มีทักษะในการวิเคราะห-ขHอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร-
หรือการแสดงสถิติประยุกต-ตJอการแกHป^ญหาที่เกี ่ยวขHองไดH
อยJางสรHางสรรค- 
3) สามารถประยุกต-ใชHเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ทันสมัยไดHอยJางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารขHอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และ
การส่ือความหมายโดยใชHสัญลักษณ- 
5) สามารถใช Hเคร ื ่องม ือการคำนวณและเคร ื ่องม ือทาง
วิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวขHอง
ไดH 

5 ขHอกำหนดสภาวิชาชีพ (ถHามี) -  

6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหJงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มุJงผลิตบัณฑิต
ที ่มีคุณภาพตรงตามความตHองการของตลาดแรงงานและ
สJงเสริมการวิจัยที่มีมาตรฐาน เพื่อนำไปสูJการพัฒนาชุมชน 
สังคม สอดคลHองกับยุทธศาสตร-ที่ 1 การเสริมสรHางและพัฒนา
ศ ักยภาพทุนมน ุษย -  และย ุทธศาสตร -ท ี ่  8 การพ ัฒนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหJงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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ลำดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตFองการจำเปKน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการไดFขFอมูล 

วิทยาศาสตร- เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหJงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

7 แผนการศึกษาแหJงชาติ พ.ศ. 2560 
- 2579 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ผลิตบัณฑิต
ตรงตามความตHองการของตลาดแรงงาน สJงเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีมาตรฐานทางดHานวิศวกรรมศาสตร- เพื่อนำไปสูJ
การพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคลHองกับแผนการศึกษา
แหJงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ตามยุทธศาสตร-ที่ 2 การผลิต
และพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื ่อสรHางขีด
ความสามารถในการแขJงขันของประเทศ 

แผนการศึกษาแหJงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษา  

ดFานผลลัพธYผูFเรียน 

1. เปCนบุคคลที่มีความรูHความสามารถและความรอบรูHดHานตJาง 
ๆ ในการสรHางสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูHตลอด
ชีวิต มีคุณธรรม ความเพียรและยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. เปCนผู HรJวมสรHางนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที ่ 21 และ
ความคิดสรHางสรรค- มีความสามารถในการประยุกต-และบูรณา
การศาสตร-ตJาง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแกHไขป^ญหา มีคุณลักษณะ
ความเปCนผูHประกอบการ รูHเทJาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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ลำดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตFองการจำเปKน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการไดFขFอมูล 

และของโลก สามารถสรHางโอกาสและเพิ่มมูลคJาใหHกับตนเอง 
ชุมชน สังคม และประเทศ 
3. เปCนพลเมืองที่เขHมแข็ง มีความรับผิดชอบตJอตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศ ยึดมั่นในความถูกตHอง รูHคุณคJาและรักษ-
ความเปCนไทย มีความเปCนพลเมืองโลก 

9 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดHานทักษะชีวิตและการทำงาน (life and Career Skills) 
- ความยืดหยุJนและการปรับตัว 
- การริเร่ิมสรHางสรรค-และเปCนตัวของตัวเอง 
- ทักษะสังคมและสังคมขHามวัฒนธรรม 
- การเปCนผู HสรHางหรือผู Hผลิต (Productivity) และความ

รับผิดชอบเช่ือถือไดH (Accountability) 
- ภาวะผูHนำและความรับผิดชอบ (Responsibility) 

 

10 ทักษะการเรียนรูHตลอดชีวิต - ทักษะการวิจัย การคิดวิเคราะห-อยJางเปCนระบบ 
- ทักษะการทำงานเปCนทีมและการมีมนุษยสัมพันธ- 

 

11 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค- 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีความรอบรูHและเช่ียวชาญในวิชาชีพวิศวกรรม 
3. คิดเปCนทำเปCน 
4. มีความรับผิดชอบ 

เว็บไซต-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ลำดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตFองการจำเปKน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการไดFขFอมูล 

5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม 

12 อัตลักษณ-นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ือสัตย- มีวินัย ไฝêเรียนรูH เว็บไซต-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

13 ความตHองการจำเปCนของนายจHาง สถานประกอบการมีความตHองการมากท่ีสุดในดHานตJาง ๆ ดังน้ี 
1. ความรูHทางดHานวิศวกรรม และพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร- 
2. การทำงานรJวมกันเปCนทีม 
3. การติดตJอส่ือสาร 
4. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. การเรียนรูHตลอดชีวิต 
ความรู Hและทักษะความเชี ่ยวชาญเฉพาะที่ควรกำหนดเปCน 
อัตลักษณ-ของบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการ
ส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดHแกJ 
ระบบเครือขJายคอมพิวเตอร- และ ระบบการส่ือสารไรHสายและ
เคล่ือนท่ี 

แบบสอบถาม 

14 ความตHองการจำเปCนของศิษย-เกJา รายวิชาที่เนHนทดสอบระบบโปรแกรมและการใชHภาษาอังกฤษ
ที ่เปCน Soft Skill เพื ่อใชHในการทำงานในอนาคต เรียนรูH
เทคโนโลยีใหมJ ๆ อยJางสม่ำเสมอ 

แบบสอบถามและสัมภาษณ-ศิษย-เกJา 
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ลำดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตFองการจำเปKน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการไดFขFอมูล 

15 ความต Hองการจำเป Cนของศ ิษย-
ป̂จจุบัน 

- ทักษะทางดHานปฏิบัติดHานวิศวกรรมและการใชHเครื ่องมือ
ตลอดจนครุภัณฑ-ตJาง ๆ  
- ทักษะการส่ือสารทางดHานภาษาอังกฤษ 

สนทนากลุJม 

16 ความตHองการจำเปCนของอาจารย- - เครื่องมือและอุปกรณ-สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนครุภัณฑ-ตJาง ๆ ท่ีทันตJอเทคโนโลยีในป̂จจุบัน  
- พ้ืนท่ีในการจัดการเรียนการสอนและทำงานวิจัย 
- ระบบจัดเก็บและสืบคHนขHอมูลดHานการเรียนการสอนและ
งานวิจัย 

สัมภาษณ-อาจารย- 
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ภาคผนวก ฎ 

ตารางแสดงการวิเคราะห4ความสอดคล8องระหว9าง PLOs กับ  

Stakeholders’ needs / Input / Requirements 
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ภาคผนวก ฎ 

ตารางแสดงการวิเคราะห4ความสอดคล8องระหว9าง PLOs กับ Stakeholders’ needs / Input / Requirements 

ลำดับ
ท่ี 

Stakeholders’ needs/ Input  

/ Requirements 
Level of Learning Corresponding PLOs 

1 วิศวกรสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตDอ
หนFาท่ี และ ตDอสังคม มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

มีความรับผิดชอบตDอหนFาท่ี ขยันทำงาน ไมDยDอทFอ
ตDอปNญหา มีความซ่ือสัตยQ และคำนึงถึงผลกระทบ
ตDอสังคม  

PLO 1, 2, 3, 4, 5 

2. มีทักษะการทำงานเป\นทีม สามารถทำงานรDวมกับผูFไดFอยDางมีประสิทธิภาพ มี
ทักษะในการส่ือสารท่ีเหมาะสม รวมถึงมีทักษะ
ในการนำเสนอ และ สรุปใจความสำคัญ 

PLO 2, 3 

3. มีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ความสามารถในการทำงาน และ การ
เรียนรูFอยDางย่ังยืนในอนาคต 

การฟNง การพูด การอDาน และการเขียนภาษาอังกฤษ
ท่ีจำเป\นตDอการทำงานดFานวิศวกรรม การมี
ความสามารถในการใชFภาษาอังกฤษท่ีเพียงพอ จะ
สDงผลใหFนักศึกษาสามารถทำงานไดFอยDางมี
ประสิทธิภาพ มีความกFาวหนFาในหนFาท่ีการงาน และ 
มีความสามารถในการเรียนรูFดFวยตนเองอยDาง
ตDอเน่ืองตDอไป 

PLO 3, 5 

4. มีความรูF และทักษะพ้ืนฐานทางวิศกรรม
สารสนเทศและการส่ือสาร 

มีทักษะดFานระบบสารสนเทศ และการส่ือสาร 
สามารถเขFาใจหลักการทำงานของระบบสารสนเทศ

PLO 1, 6, 7 
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ลำดับ
ท่ี 

Stakeholders’ needs/ Input  

/ Requirements 
Level of Learning Corresponding PLOs 

และการส่ือสาร ระบบเครือขDายคอมพิวเตอรQ 
ระบบส่ือสารไรFสายและเคล่ือนท่ี  

5. มีทักษะทางดFานการปฏิบัติการวิศวกรรม
สารสนเทศและการส่ือสาร  

มีความคิด สามารถวิเคราะหQและแกFปNญหางาน
ทางดFานวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสารไดF
อยDางถูกตFอง  เลือกใชFอุปกรณQ และออกแบบ 
เก่ียวกับระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ระบบ
เครือขDายคอมพิวเตอรQ ระบบส่ือสารไรFสายและ
เคล่ือนท่ี  

PLO 1, 6, 7 

 
หมายเหตุ :  1. แตDละ PLO อาจตอบความตFองการจำเป\นของผูFมีสDวนไดFสDวนเสียไดFหลายกลุDม 

2. ความตFองการจำเป\นของผูFมีสDวนไดFสDวนเสียแตDละกลุDม อาจนำไปจัดทำเป\น PLOs ไดFหลาย PLOs ตามความเหมาะสม  
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

ภาคผนวก ฏ  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร< พ.ศ. 2553 
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¤µ�¦�µ��»�ª»�·¦³�́��¦·��µ�¦¸ µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r 

¡.«.ÓÖÖÔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Á°�µ¦Â���oµ¥ 
�¦³�µ«�¦³�¦ª�«¹�¬µ�·�µ¦ 

Á¦ºÉ°� ¤µ�¦�µ��»�ª»�·¦³�́��¦·��µ�¦¸ µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r 
¡.«.ÓÖÖÔ 
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  ¤�°.Ò 

Ò 

¤µ�¦�µ��»�ª»�·¦³��́�¦·��µ�¦̧ µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r 
  
Ò. �ºÉ°µ�µ/µ�µª·�µ 
 �ºÉ°µ�µ ª·«ª�¦¦¤«µ�¦r 
 �ºÉ°µ�µª·�µ  

(Ò) ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ 
(Ó) ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ (µ�µ¥n°¥Å¢¢jµ�Îµ¨´�)  
(Ô) ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ (µ�µ¥n°¥Å¢¢jµºÉ°µ¦/Ã�¦�¤�µ�¤) ®¦º° ª·«ª�¦¦¤

Ã�¦�¤�µ�¤ ®¦º° ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµºÉ°µ¦ 
(Õ) ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ (µ�µ¥n°¥°·Á¨È��¦°�·�r) ®¦º° ª·«ª�¦¦¤°·Á¨È��¦°�·�r 
(Ö) ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ (µ�µ¥n°¥¦³��ª´��»¤) ®¦º° ª·«ª�¦¦¤¦³��ª´��»¤ ®¦º° 

ª·«ª�¦¦¤°́�Ã�¤´�· 
(×) ª·«ª�¦¦¤Á�¦ºÉ°��¨ 
(Ø) ª·«ª�¦¦¤Ã¥�µ 
(Ù) ª·«ª�¦¦¤°»�µ®�µ¦ 
(Ú) ª·«ª�¦¦¤Á�¤̧ 
(ÒÑ) ª·«ª�¦¦¤·É�Âª�¨o°¤ 
(ÒÒ) ª·«ª�¦¦¤Á�¬�¦ 
(ÒÓ) ª·«ª�¦¦¤Á¤��µ�¦°�·�r 
(ÒÔ) ª·«ª�¦¦¤Á®¤º°�Â¦n 
(ÒÕ) ª·«ª�¦¦¤¥µ�¥��r 
(ÒÖ) ª·«ª�¦¦¤ª´�» 
(Ò×) ª·«ª�¦¦¤°µ®µ¦ 

  (ÒØ)  ª·«ª�¦¦¤�¦³�ª��µ¦�ª̧£µ¡  
    
Ó. �ºÉ°�¦·��µ 
  £µ¬µÅ�¥:  ª·«ª�¦¦¤«µ�¦�´��·� 
    ª«.�.  
  £µ¬µ°́��§¬: Bachelor of Engineering 
     B.Eng.  
 
®¤µ¥Á®�»  ¤µ�¦�µ��»�ª»�·¦³�́��¦·��µ�¦¸ µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r �³Á�o�¤µ�¦�µ��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o

Á�}�®¨´� nª��ºÉ°�¦·��µÂ¨³�ºÉ°�¸ÉÂ��µ�µª·�µ °µ��Îµ®��Â���nµ��́�Ä��µ�´� 
°»�¤«¹�¬µ�nµ�Ç �µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥��°�µ�µª·�µÂ¨³ª·�µ�¸¡�́Ê� ®µ��ºÉ°�¦·��µÂ¨³®¦º°
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  ¤�°.Ò 

Ó 

�ºÉ°µ�µª·�µ�¸É�µ�´�°»�¤«¹�¬µ�Îµ®�� Â���nµ��µ��¸É�¦µ��Ä�¤µ�¦�µ��»�ª»�·² �o°�¤̧
�¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o°��¨o°��́��ºÉ°�¦·��µ�́Ê�Ç (¦µ¥¨³Á°̧¥��¦µ��Ä�£µ���ª�) Â¨³£µ����̧
��³ª·«ª�¦¦¤«µ�¦rÂ®n��¦³Á�«Å�¥Ä®o�ªµ¤Á®È��°� �´Ê��¸ÊÄ®oÁ�}�Å��µ¤�¦³�µ«
�¦³�¦ª�«¹�¬µ�·�µ¦ Á¦ºÉ°� ®¨´�Á���r�µ¦�Îµ®���ºÉ°�¦·��µ 

  
Ô. ¨´�¬�³�°�µ�µ/µ�µª·�µ  

µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r Á�}�µ�µª·�µ�¸ÉÁ�̧É¥ª�́��µ¦�Îµ�ªµ¤¦¼o�µ���·�«µ�¦rÂ¨³ª·�¥µ«µ�¦r
�¦¦¤�µ�·¤µ�¦³¥»��rÄ�o ¤̧®¨µ¥µ�µ¥n°¥�ÎµÄ®oÁ�·��ªµ¤®¨µ�®¨µ¥Ä��oµ�°��r�ªµ¤¦¼oÂ¨³µ�µª·�µ�¸¡
�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°� �´Ê��̧Ê¡ºÊ��µ��ªµ¤¦¼o�°�µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r�¦³�°��oª¥�ªµ¤¦¼o�µ��oµ���·�«µ�¦r 
ª·�¥µ«µ�¦r¡ºÊ��µ�Â¨³ª·�¥µ«µ�¦r�¦³¥»��r Á¡ºÉ°�ÎµÅ�¼n�µ¦�n°¥°�°��r�ªµ¤¦¼o�oª¥«µ�¦rÂ¨³
Á��Ã�Ã¨¥¸�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�µ�µª·�µ�¸¡  

�{��»�´�µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r¤̧�ªµ¤®¨µ�®¨µ¥Â¨³Â��Â���Á�}�µ�µª·�µ¥n°¥®¨µ¥�oµ� 
Á�ºÉ°�¤µ�µ��µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨�°¥nµ�¦ª�Á¦Èª�°�Á��Ã�Ã¨¥¸Â¨³�ªµ¤�o°��µ¦�°�´��¤ �¹�¤̧®¨µ¥�µ�´�
�́��Îµ®¨´�¼�¦�¸É¤»n�Á�o�°��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÂ���nµ��́��µ¤Á°�¨´�¬�r�°�Â�n¨³�µ�´� �µ¦�ÎµÂ��µ�µª·�µ¥n°¥
Ä�µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r �¹Ê�°¥¼n�́��µ¦�́�°��r�¦³�°��°�°��r�ªµ¤¦¼o�¸É�ÎµÁ�}�Ä�Â�n¨³µ�µª·�µ�¸¡  

Â�ª�µ�Ä��µ¦�´��µ¦�°�Á��°��r�ªµ¤¦¼oÄ�µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r Å�o¡·�µ¦�µ�µ��o°Â�³�Îµ 
(Recommendation) Â¨³Â�ª�µ��¸É�ÎµÁ�°Ä��¦°�Ä®�n�µ¤¤µ�¦�µ�µ�¨�°�µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r 
Á�n� International Education Accords (Washington Accord), The Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering Education 
(JABEE) �¦°�¤µ�¦�µ��»�ª»�·�nµ��¦³Á�« ¦nª¤�´��µ¦¦³�¤�ªµ¤¦¼oÂ¨³�¦³��µ¦�r�°��»�¨µ�¦
Ä�µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r�µ��µ�´�°»�¤«¹�¬µ�nµ�Ç Â¨³�µ�£µª·«ª�¦ �¦³�°��´��ªµ¤�o°��µ¦
�°�´��¤Â¨³¡ºÊ��µ�°»�µ®�¦¦¤Ä��¦³Á�«�¸Én�Á¦·¤�µ¦¡́��µÁ��Ã�Ã¨¥¸�¸ÉÁ®¤µ³¤ ¡¹É�¡µ��Á°� Â¨³
¨��µ¦�ÎµÁ�oµÁ��Ã�Ã¨¥¸ �́��´Ê� �°�Á®�º°�µ��ªµ¤¦¼o¡ºÊ��µ��µ���·�«µ�¦rÂ¨³ª·�¥µ«µ�¦r
�¦¦¤�µ�· �¹É�Á�}�°��r�ªµ¤¦¼o¡ºÊ��µ��¸É�ÎµÁ�}�Îµ®¦́��»�µ�µª·�µ�¸¡Â¨oª µ�µª·�µ¥n°¥�µ�
ª·«ª�¦¦¤«µ�¦r�»�µ�µª·�µ ¥´��ÎµÁ�}��¸É�³�o°�¤̧°��r�¦³�°��°�°��r�ªµ¤¦¼o�¸É�ÎµÁ�}�Ä��µ¦�¦³�°�
ª·�µ�¸¡ Ã�¥°µ��ÎµÂ��Á�}��°�Á��°��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÎµ�´��́��n°Å��̧Ê 

 
Ò) °��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��́���·�«µ�¦r�¦³¥»��r �°¤¡·ªÁ�°¦r Â¨³�µ¦�Îµ¨°�  

   (Applied Mathematics, Computer and Simulations) 
Ó) °��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°�Ä��oµ��¨«µ�¦r  

   (Mechanics)  
Ô) °��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��́�°»�®«µ�¦rÂ¨³�¨«µ�¦r�°�Å®¨  

   (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 
Õ) °��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��µ�Á�¤¸Â¨³ª´�»  

   (Chemistry and Materials)  
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  ¤�°.Ò 

Ô 

Ö) °��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��µ�¡¨´��µ�  
   (Energy)  
×) °��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��́�Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r  

   (Electricity and Electronics) 
Ø) °��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��́��µ¦�¦·®µ¦�´��µ¦¦³��   

   (System Management)    
Ù) °��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��µ��¸ªª·�¥µ »�£µ¡ Â¨³·É�Âª�¨o°¤  

   (Biology Health and Environment) 
 
°��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��́���·�«µ�¦r�¦³¥»��r �°¤¡·ªÁ�°¦r Â¨³�µ¦�Îµ¨°� (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) ®¤µ¥�¹� Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o�¸É�ÎµÁ�°¦³���nµ�Ç Ä�¦¼�Â��
�°�¤�µ¦��·�«µ�¦r �µ¦�Îµ¨°�¦³�� �µ¦°°�Â��Â¨³ª·Á�¦µ³®r¦³���Îµ¨°� ¦³���j°��¨´� Â¨³
�µ¦�¦³¤ª¨�¨���°¤¡·ªÁ�°¦r Á�}��o� 

°��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°�Ä��oµ��¨«µ�¦r (Mechanics) ®¤µ¥�¹� Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o�¸É°¥¼n��
¡ºÊ��µ��¸ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��µ¦ª·Á�¦µ³®rÂ¦�®¦º°£µ¦³°ºÉ�Ç �¸É�¦³�Îµ�́�¦³��Á�·��¨ ¦ª¤�´Ê��µ¦ª·Á�¦µ³®r�µ¦
Á�¨ºÉ°��¸É ���¦³�´É��¹��µ¦ª·Á�¦µ³®r�ªµ¤Á�o�Â¨³�µ¦Á�¨¸É¥�¦¼��°�ª´��»£µ¥Ä�o£µ¦³Â���nµ�Ç �¸É¤µ�¦³�Îµ 

°��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��́�°»�®«µ�¦rÂ¨³�¨«µ�¦r�°�Å®¨ (Thermal Sciences and 
Fluid Mechanics) ®¤µ¥�¹� Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o�¸É°¥¼n���ªµ¤¦¼o¡ºÊ��µ��°�¨´�¬�³Á�¡µ³ (characteristics) 
Â¨³�¦³�ª��µ¦�°��°�Å®¨ ®¨´��µ¦¡¨«µ�¦r�°��°�Å®¨ �µ¦Á�¨ºÉ°��¸É�°��ªµ¤¦o°� ¦³���µ�
�ªµ¤¦o°�Â¨³�µ¦�¦³¥»��rÄ�o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��´Ê�®¤� 

°��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��µ�Á�¤̧Â¨³ª´�» (Chemistry and Materials) ®¤µ¥�¹� Á�ºÊ°®µ
�ªµ¤¦¼o�¸É°¥¼n��¡ºÊ��µ��°�¤�´�·Â¨³�µ�³�°�µ¦ �µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨� �µ¦Â�¦¦¼� Â¨³�µ¦
Á�·���·�·¦·¥µ�°�µ¦ �µ¦�¦³¥»��rÄ�o�µ�µ¦Ä��oµ��nµ�Ç ¦ª¤�´Ê��¦³�ª��µ¦�µ�ª·«ª�¦¦¤�°�ª´�» 
 °��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��µ�¡¨´��µ� (Energy) ®¤µ¥�¹� Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�
¡¨´��µ��¦³Á£��nµ�Ç �¸É�ÎµÁ�}�Ä��¸ª·��¦³�Îµª´� �¦³�ª��µ¦�¨·� �µ¦��n� Á�}��o� ¦ª¤�¹��¨Å�®¦º°
®¨´��µ¦�µ¦Á�¨¸É¥�¦¼��°�¡¨´��µ� Â¨³¦ª¤�´Ê�Á�ºÊ°®µ�¸ÉÁ�̧É¥ª�́�¡¨´��µ��µ�Á¨º°�Â¨³¡¨´��µ���Â��
Îµ®¦́�Ä�°�µ�� 

°��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��́�Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r (Electricity and Electronics) 
®¤µ¥�¹� Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o�¹É�Á�̧É¥ª�́��§¬�̧�µ�Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r Á�n� ª��¦Â¨³¦³��Å¢¢jµ 
°»��¦�rÂ¨³ª��¦°·Á¨È��¦°�·�r �¨ºÉ�Â¤nÁ®¨È�Å¢¢jµ ´��µ� Á�}��o� ¦ª¤Å��¹��µ¦�¦³¥»��rÄ�o�µ��oª¥
Á��Ã�Ã¨¥¸�µ�Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r  

°��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��́��µ¦�¦·®µ¦�´��µ¦¦³�� (System Management) ®¤µ¥�¹� 
Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o�µ��µ¦�́��µ¦Â¨³�µ¦�ª��»¤Ä�¦³��°»�µ®�¦¦¤ ¤µ�¦�µ�Â¨³�ªµ¤�¨°�£́¥�µ�
ª·«ª�¦¦¤ Á«¦¬�«µ�¦r Ã¨�·�·�r ¦ª¤Å��¹��µ¦�Îµµ¦�Á�«¤µÄ�oÄ��µ¦�¦·®µ¦�́��µ¦  
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  ¤�°.Ò 

Õ 

°��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��µ��¸ªª·�¥µ »�£µ¡ Â¨³·É�Âª�¨o°¤ (Biology Health and 
Environment)  ®¤µ¥�¹� Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o�¸É°¥¼n��¡ºÊ��µ��°��§¬�¸Â¨³�µ¦�Îµ¤µ�¦³¥»��rÄ�o�µ�
�¸ÉÁ�̧É¥ªÁ�ºÉ°��µ��oµ��¸ªª·�¥µ »�£µ¡ Â¨³·É�Âª�¨o°¤ 

 
 ¦¼��¸É Ô.Ò  Â��Ã�¦�¦oµ��°�¨´�¬�³µ�µ�µ�ª·«ª�¦¦¤«µ�¦r Ã�¥�»�µ�µª·�µ�o°�¤̧
°��r�ªµ¤¦¼o¡ºÊ��µ��¸ÉÁ�}��¨»n¤ª·�µ�µ���·�«µ�¦rÂ¨³ª·�¥µ«µ�¦r�¦¦¤�µ�· Á�n� ¢d·�r Á�¤̧ (Â���oª¥
�¦°�Áo��¹�Ä�¦¼��¸É Ô.Ò) Îµ®¦́�Â�n¨³µ�µª·�µ�°�µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r �³�¦³�°��oª¥°��r�ªµ¤¦¼o
�nµ�Ç �́��¸É�¨nµªÅªoÂ¨oª�oµ��o�Ä��µ�°��r�ªµ¤¦¼o�¹Ê��́�Á°�¨´�¬�r�°�®¨´�¼�¦ (Â���oª¥�¦°�Áo��¦³
Ä�¦¼��¸É Ô.Ò) Ã�¥¤̧́�nª�°��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÂ���nµ��́�Å�oÄ�Â�n¨³µ�µª·�µ �´Ê��̧ÊÁ�ºÉ°��µ�«µ�¦rÂ¨³
Á��Ã�Ã¨¥¸Ä�µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r ¤̧�µ¦¡́��µÁ�¨¸É¥�Â�¨��¸É�n°��oµ�¦ª�Á¦Èª �µ¦�Îµ®��´�nª��¸É
Â�n�°�Îµ®¦́�µ�µª·�µ�¹�¤·°µ��¦³�ÎµÅ�o �µ¦°°�Â��®¨´�¼�¦Ä®o�´�¤́¥�³�o°��Îµ�¹��¹��ªµ¤Îµ�´�
�°�Á��Ã�Ã¨¥¸Ä��nª�Áª¨µ�´Ê� �¹É�°µ��ÎµÄ®o®¨´�¼�¦Ä�µ�µª·�µÁ�̧¥ª�́� ¤̧́�nª��°�°��r�ªµ¤¦¼o�¸É
Â���nµ��́�Á¤ºÉ°Áª¨µÁ�¨¸É¥�Â�¨�Å� �́��́Ê� �µ¦°°�Â��®¨´�¼�¦�¸É�̧Â¨³�´�¤́¥ °��¨o°��́��ªµ¤
�o°��µ¦´��¤ �³�o°��Îµ�¹��¹�Á��Ã�Ã¨¥¸�¸ÉÁ�}��{��»�´� �¦³�°��́�Á°�¨´�¬�r�°�Â�n¨³�µ�´�² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¦¼��¸É Ô.Ò Ã�¦�¦oµ��°�¨´�¬�³µ�µ�µ�ª·«ª�¦¦¤«µ�¦r 

� »̈n¤�ªµ¤¦¼oª·�µ¡ºÊ��µ��µ�
��·�«µ�¦r Â¨³ ª·�¥µ«µ�¦r 

(Á�n� ¢d·�r Á�¤¸) 

°��r�ªµ¤¦¼o�̧ÉÁ�¸É¥ªÁ�ºÉ°��´���·�«µ�¦r
�¦³¥»��r �°¤¡·ªÁ�°¦r Â¨³�µ¦�Îµ¨°� 

°��r�ªµ¤¦¼o�̧ÉÁ�¸É¥ªÁ�ºÉ°�Ä��oµ��¨«µ�¦r 

°��r�ªµ¤¦¼o�̧ÉÁ�¸É¥ªÁ�ºÉ°��´�°»�®«µ�¦r 
Â¨³�¨«µ�¦r�°�Å®¨ 

°��r�ªµ¤¦¼o�̧ÉÁ�¸É¥ªÁ�ºÉ°��µ�Á�¤¸Â¨³ª́�» 

°��r�ªµ¤¦¼o�̧ÉÁ�¸É¥ªÁ�ºÉ°��µ�¡΅��µ� 

°��r�ªµ¤¦¼o�̧ÉÁ�¸É¥ªÁ�ºÉ°� 
�µ�Å¢¢jµÂ¨³°·Á È̈��¦°�·�r 

°��r�ªµ¤¦¼o�̧ÉÁ�¸É¥ªÁ�ºÉ°��´� 
�µ¦�¦·®µ¦�´��µ¦¦³�� 

°��r�ªµ¤¦¼o�̧ÉÁ�¸É¥ªÁ�ºÉ°��µ��¸ªª·�¥µ  
»�£µ¡ Â¨³·É�Âª� ö°¤ 

+ 
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  ¤�°.Ò 

Ö 

®¤µ¥Á®�»  Ò) Îµ®¦́�®¨´�¼�¦�¸ÉÁ�d�°�Ä�¨´�¬�³�°��µ¦�¼¦�µ�µ¦�ªµ¤¦¼o�µ�Á�ºÊ°®µ�°�µ�µª·�µ
�nµ�Ç �µ¤�´ª°¥nµ��¸É�¦µ��Ä��¦°�¤µ�¦�µ��»�ª»�·²�̧Ê µ¤µ¦�Ä�o�¦°�¤µ�¦�µ�
�»�ª»�·²�̧ÊÄ��µ¦°°�Â��®¨´�¼�¦Å�o Ã�¥Ä®oÄ�oÁ�ºÊ°®µµ¦³�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��¤�µ�Á�oµ
�oª¥�´�Ä�´�nª��¸ÉÁ®¤µ³�́�µ�µª·�µ�¸¡�́Ê�Ç  

 Ó) Îµ®¦́�µ�µª·�µ�¸É¤·Å�o¤̧¦µ¥¨³Á°̧¥��¦µ��Ä��¦°�¤µ�¦�µ��»�ª»�·²�̧Ê µ¤µ¦�Ä�o
�¦°�¤µ�¦�µ��»�ª»�·²�̧ÊÄ��µ¦°°�Â��®¨´�¼�¦Á�ºÊ°��o�Å�o Ã�¥Á�o��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼oÁ�}�
Îµ�´� nª�¦µ¥¨³Á°̧¥�Á�ºÊ°®µµ¦³Îµ�´� µ¤µ¦��́��Îµ¦µ¥¨³Á°̧¥�Á¡·É¤Á�·¤Ä�Â�n¨³
®́ª�o°�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°�Å�oÄ�°�µ�� 

 
Õ. �»�¨´�¬�³�°��́��·��¸É¡¹��¦³��r 

Õ.Ò ¤̧�»��¦¦¤ �¦·¥�¦¦¤ ¤̧́¤¤µ�µ¦ª³ ¦¼o�́��µ¨Á�«³ Â¨³�Îµ®�oµ�¸ÉÁ�}�¡¨Á¤º°��̧ ¦́��·��°�
�n°��Á°� ª·�µ�¸¡ Â¨³�n°´��¤ Â¨³��·�´�·��£µ¥Ä�o�¦¦¥µ�¦¦�ª·�µ�¸¡�oª¥�ªµ¤
�ºÉ°´�¥r»�¦·� Â¨³Á¸¥¨³  

Õ.Ó ¤̧�ªµ¤¦¼oÄ�«µ�¦r�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°��´Ê�£µ��§¬�̧Â¨³��·�´�· µ¤µ¦��¦³¥»��rÄ�o«µ�¦r�́��¨nµª
°¥nµ�Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°�µ¦�¦³�°�ª·�µ�¸¡�°��� Â¨³�µ¦«¹�¬µ�n°Ä�¦³�́�¼��¹Ê�Å�Å�o 

Õ.Ô ¤̧�ªµ¤Ä i¦¼oÄ�°��r�ªµ¤¦¼oÂ¨³Á��Ã�Ã¨¥¸�¸É¤̧�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨�¡´��µ°¥nµ��n°Á�ºÉ°� µ¤µ¦�
¡́��µ°��r�ªµ¤¦¼o�¸É��¤̧°¥¼nÄ®o¼��¹Ê�Å� Á¡ºÉ°¡́��µ��Á°� ¡́��µ�µ� ¡́��µ´��¤Â¨³
�¦³Á�«�µ�· 

Õ.Õ �·�Á�}� �ÎµÁ�}� ¤̧�ªµ¤�·�¦·Á¦·É¤¦oµ�¦¦�r Â¨³µ¤µ¦�Á¨º°�ª·�¸Â�oÅ��{�®µÅ�o°¥nµ�Á®¤µ³¤ 
Õ.Ö ¤¸¤�»¬¥´¤¡´��rÂ¨³¤¸�ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦�Îµ�µ�¦nª¤�´��¼o°ºÉ� ¤¸�´�¬³Ä��oµ��µ¦�Îµ�µ�

Á�}�®¤¼n��³ µ¤µ¦��¦·®µ¦�´��µ¦�µ¦�Îµ�µ�Å�o°¥nµ�Á®¤µ³¤ Â¨³Á�}��¼o¤¸�´«���·�¸É�̧
Ä��µ¦�Îµ�µ� 

Õ.× ¤̧�ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦�·��n°ºÉ°µ¦ Â¨³Ä�o£µ¬µÅ�¥ £µ¬µ�nµ��¦³Á�« Â¨³«´¡�r�µ�Á���·� 
Ä��µ¦�·��n°ºÉ°µ¦ ¦ª¤�¹��µ¦Ä�oÁ��Ã�Ã¨¥¸µ¦�Á�«Å�oÁ�}�°¥nµ��̧  

 
Ö. ¤µ�¦�µ��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o  
  ¤µ�¦�µ��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o ³�o°��»�¨´�¬�³�´��·��¸É¡¹��¦³��r �¦³�°��oª¥ 
  Ö.Ò �»��¦¦¤ �¦·¥�¦¦¤ 

(Ò) Á�oµÄ�Â¨³�µ��¹Ê�Ä�ª´���¦¦¤Å�¥ �¦³®�´�Ä��»��nµ�°�¦³���»��¦¦¤ �¦·¥�¦¦¤ 
Á¸¥¨³ Â¨³ �ºÉ°´�¥r»�¦·�  

(Ó) ¤̧ª·�́¥ �¦��n°Áª¨µ ¦́��·��°��n°��Á°�Â¨³´��¤ Á�µ¦¡��¦³Á�¸¥�Â¨³�o°�´��´��nµ�Ç 
�°�°��r�¦Â¨³´��¤ 

(Ô) ¤̧£µª³�ªµ¤Á�}��¼o�ÎµÂ¨³�¼o�µ¤ µ¤µ¦��Îµ�µ�Á�}�®¤¼n��³ µ¤µ¦�Â�oÅ��o°�´�Â¥o�
�µ¤¨Îµ�́��ªµ¤Îµ�´� Á�µ¦¡·��·Â¨³¦´�¢{��ªµ¤�·�Á®È��°��¼o°ºÉ� ¦ª¤�´Ê�Á�µ¦¡Ä�
�»��nµÂ¨³«´��·Í«¦̧�°��ªµ¤Á�}�¤�»¬¥r 
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  ¤�°.Ò 

× 

(Õ) µ¤µ¦�ª·Á�¦µ³®rÂ¨³�¦³Á¤·��¨�¦³���µ��µ¦Ä�o�ªµ¤¦¼o�µ�ª·«ª�¦¦¤�n°�»��¨ °��r�¦ 
́��¤Â¨³·É�Âª�¨o°¤ 

(Ö) ¤̧�¦¦¥µ�¦¦��µ�ª·�µ�µ¦Â¨³ª·�µ�¸¡ Â¨³¤¸�ªµ¤¦´��·��°�Ä��µ�³�¼o�¦³�°�ª·�µ�¸¡ 
¦ª¤�¹�Á�oµÄ��¹��¦·���µ�´��¤�°�ª·�µ�¸¡ª·«ª�¦¦¤Ä�Â�n¨³µ�µ�´Ê�Â�n°�̧����¹��{��»�´�  

 
 Ö.Ó �ªµ¤¦¼o  

(Ò) ¤̧�ªµ¤¦¼oÂ¨³�ªµ¤Á�oµÄ��µ���·�«µ�¦r¡ºÊ��µ� ª·�¥µ«µ�¦r¡ºÊ��µ� ª·«ª�¦¦¤¡ºÊ��µ� 
Â¨³Á«¦¬�«µ�¦r Á¡ºÉ°�µ¦�¦³¥»��rÄ�o�́��µ��µ��oµ�ª·«ª�¦¦¤«µ�¦r�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°� Â¨³
�µ¦¦oµ��ª´��¦¦¤�µ�Á��Ã�Ã¨¥¸ 

(Ó) ¤̧�ªµ¤¦¼oÂ¨³�ªµ¤Á�oµÄ�Á�̧É¥ª�́�®¨´��µ¦�¸ÉÎµ�´� �´Ê�Ä�Á�·��§¬�̧Â¨³��·�´�· Ä�Á�ºÊ°®µ
�°�µ�µª·�µÁ�¡µ³�oµ��µ�ª·«ª�¦¦¤ 

(Ô) µ¤µ¦��¼¦�µ�µ¦�ªµ¤¦¼oÄ�µ�µª·�µ�¸É«¹�¬µ�´��ªµ¤¦¼oÄ�«µ�¦r°ºÉ�Ç �¸ÉÁ�̧É¥ª�o°�  
(Õ) µ¤µ¦�ª·Á�¦µ³®rÂ¨³Â�oÅ��{�®µ �oª¥ª·�¸�µ¦�¸ÉÁ®¤µ³¤ ¦ª¤�¹��µ¦�¦³¥»��rÄ�oÁ�¦ºÉ°�¤º°

�¸ÉÁ®¤µ³¤ Á�n� Ã�¦Â�¦¤�°¤¡·ªÁ�°¦r Á�}��o� 
(Ö) µ¤µ¦�Ä�o�ªµ¤¦¼oÂ¨³�´�¬³Ä�µ�µª·�µ�°��� Ä��µ¦�¦³¥»��rÂ�oÅ��{�®µÄ��µ��¦·�Å�o 

 
 Ö.Ô �´�¬³�µ��{��µ   

(Ò) ¤̧�ªµ¤�·�°¥nµ�¤̧ª·�µ¦��µ��¸É�̧  
(Ó) µ¤µ¦�¦ª�¦ª¤ «¹�¬µ ª·Á�¦µ³®r Â¨³ ¦»��¦³Á�È��{�®µÂ¨³�ªµ¤�o°��µ¦  
(Ô) µ¤µ¦��·� ª·Á�¦µ³®r Â¨³Â�oÅ��{�®µ�oµ�ª·«ª�¦¦¤Å�o°¥nµ�¤̧¦³�� ¦ª¤�¹��µ¦Ä�o�o°¤¼¨

�¦³�°��µ¦�´�·�Ä�Ä��µ¦�Îµ�µ�Å�o°¥nµ�¤̧�¦³·��·£µ¡ 
(Õ) ¤̧�·���µ�µ¦Â¨³�ªµ¤¥º�®¥»n�Ä��µ¦�¦´�Ä�o°��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°�°¥nµ�Á®¤µ³¤ Ä��µ¦

¡́��µ�ª´��¦¦¤®¦º°�n°¥°�°��r�ªµ¤¦¼o�µ�Á�·¤Å�o°¥nµ�¦oµ�¦¦�r 
(Ö) µ¤µ¦�º��o��o°¤¼¨Â¨³Âª�®µ�ªµ¤¦¼oÁ¡·É¤Á�·¤Å�o�oª¥��Á°� Á¡ºÉ°�µ¦Á¦̧¥�¦¼o�¨°��¸ª·� 

Â¨³�´��n°�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨��µ�°��r�ªµ¤¦¼oÂ¨³Á��Ã�Ã¨¥¸Ä®¤nÇ 
  

Ö.Õ �´�¬³�ªµ¤´¤¡́��r¦³®ªnµ��»��¨Â¨³�ªµ¤¦�́�·��°� 
(Ò) µ¤µ¦�ºÉ°µ¦�́��¨»n¤���¸É®¨µ�®¨µ¥ Â¨³µ¤µ¦����µ�´Ê�£µ¬µÅ�¥Â¨³

£µ¬µ�nµ��¦³Á�«Å�o°¥nµ�¤̧�¦³·��·£µ¡ µ¤µ¦�Ä�o�ªµ¤¦¼oÄ�µ�µª·�µ�¸¡¤µºÉ°µ¦�n°
´��¤Å�oÄ��¦³Á�È��¸ÉÁ®¤µ³¤ 

(Ó) µ¤µ¦�Á�}��¼o¦·Á¦·É¤Â���¦³Á�È�Ä��µ¦Â�oÅ��µ��µ¦�rÁ�·�¦oµ�¦¦�r�´Ê�nª��´ªÂ¨³
nª�¦ª¤ ¡¦o°¤�´Ê�Â���»�¥º�°¥nµ�¡°Á®¤µ³�´Ê��°���Á°�Â¨³�°��¨»n¤ ¦ª¤�´Ê�Ä®o�ªµ¤
�nª¥Á®¨º°Â¨³°Îµ�ª¥�ªµ¤³�ª�Ä��µ¦Â�oÅ��{�®µ�µ��µ¦�r�nµ�Ç 

(Ô) µ¤µ¦�ªµ�Â��Â¨³¦́��·��°�Ä��µ¦¡́��µ�µ¦Á¦̧¥�¦¼o�´Ê��°���Á°� Â¨³°��¨o°��́�
�µ�ª·�µ�¸¡°¥nµ��n°Á�ºÉ°�  
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  ¤�°.Ò 

Ø 

(Õ) ¦¼o�́����µ� ®�oµ�¸É Â¨³¤̧�ªµ¤¦´��·��°�Ä��µ¦�Îµ�µ��µ¤�¸É¤°�®¤µ¥ �´Ê��µ��»��¨
Â¨³�µ��¨»n¤ µ¤µ¦��¦´��´ªÂ¨³�Îµ�µ�¦nª¤�́��¼o°ºÉ��´Ê�Ä��µ�³�¼o�ÎµÂ¨³�¼o�µ¤Å�o°¥nµ�¤̧
�¦³·��·£µ¡ µ¤µ¦�ªµ��´ªÅ�o°¥nµ�Á®¤µ³¤�´��ªµ¤¦´��·��°�  

(Ö) ¤̧�·�Î µ�¹��ªµ¤¦´��·��°��oµ��ªµ¤�¨°�£́¥Ä��µ¦�Îµ�µ�  Â¨³�µ¦¦´�¬µ
£µ¡Âª�¨o°¤�n°´��¤ 

 
 Ö.Ö �´�¬³�µ¦ª·Á�¦µ³®rÁ�·��´ªÁ¨� �µ¦ºÉ°µ¦Â¨³�µ¦Ä�oÁ��Ã�Ã¨¥¸µ¦�Á�« 

(Ò) ¤̧�´�¬³Ä��µ¦Ä�o�°¤¡·ªÁ�°¦r Îµ®¦́��µ¦�Îµ�µ��¸ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�ª·�µ�¸¡Å�oÁ�}�°¥nµ��̧ 
(Ó) ¤̧�´�¬³Ä��µ¦ª·Á�¦µ³®r�o°¤¼¨µ¦�Á�«�µ���·�«µ�¦r®¦º°�µ¦Â���·�·�¦³¥»��r   

�n°�µ¦Â�o�{�®µ�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°�Å�o°¥nµ�¦oµ�¦¦�r 
(Ô) µ¤µ¦��¦³¥»��rÄ�oÁ��Ã�Ã¨¥¸µ¦�Á�«Â¨³�µ¦ºÉ°µ¦�¸É�´�¤́¥Å�o°¥nµ�Á®¤µ³¤Â¨³ 

¤̧�¦³·��·£µ¡ 
(Õ) ¤̧�´�¬³Ä��µ¦ºÉ°µ¦�o°¤¼¨�´Ê��µ��µ¦¡¼� �µ¦Á�¸¥� Â¨³�µ¦ºÉ°�ªµ¤®¤µ¥Ã�¥Ä�o

́�¨´�¬�r 
(Ö) µ¤µ¦�Ä�oÁ�¦ºÉ°�¤º°�µ¦�Îµ�ª�Â¨³Á�¦ºÉ°�¤º°�µ�ª·«ª�¦¦¤ Á¡ºÉ°�¦³�°�ª·�µ�¸¡Ä�µ�µ

ª·«ª�¦¦¤�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°�Å�o  

×. °��r�¦ª·�µ�¸¡�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°�  
 £µª·«ª�¦ (Council of Engineer)  

 
Ø. Ã�¦�¦oµ�®¨´�¼�¦ 

Ã�¦�¦oµ�®¨´�¼�¦�¦³�°��oª¥®¤ª�ª·�µ«¹�¬µ�´ÉªÅ� ®¤ª�ª·�µÁ�¡µ³ ®¤ª�ª·�µÁ¨º°�Á¦̧ Â¨³/
®¦º°ª·�µ�¦³��µ¦�r£µ��µ¤ (�oµ¤̧) Ã�¥¤̧´�nª��Îµ�ª�®�nª¥�·�Ä�Â�n¨³®¤ª�Â¨³®�nª¥�·�¦ª¤
�´Ê�®¨´�¼�¦Á�}�Å��µ¤�¦³�µ«�°��¦³�¦ª�«¹�¬µ�·�µ¦ªnµ�oª¥Á���r¤µ�¦�µ�®¨´�¼�¦¦³�́��¦·��µ�¦̧  

®¤ª�ª·�µ«¹�¬µ�´ÉªÅ� ®¤µ¥�¹� ª·�µ�¸É¤»n�¡́��µ�¼oÁ¦̧¥�Ä®o¤̧�ªµ¤¦°�¦¼o°¥nµ��ªoµ��ªµ� ¤̧Ã¨��´«�r
�¸É�ªoµ�Å�¨ ¤̧�ªµ¤Á�oµÄ��¦¦¤�µ�· ��Á°� �¼o°ºÉ� Â¨³´��¤ Á�}��¼oÄ i¦¼o µ¤µ¦��·�°¥nµ�¤̧Á®�»�¨ 
µ¤µ¦�Ä�o£µ¬µÄ��µ¦�·��n°ºÉ°µ¦�ªµ¤®¤µ¥Å�o�̧ ¤̧�»��¦¦¤ �¦³®�´�Ä��»��nµ�°�«·¨�³Â¨³
ª´���¦¦¤�´Ê��°�Å�¥Â¨³�°��¦³�µ�¤�µ�µ�µ�· µ¤µ¦��Îµ�ªµ¤¦¼oÅ�Ä�oÄ��µ¦�ÎµÁ�·��¸ª·�Â¨³�Îµ¦���
°¥¼nÄ�´��¤Å�oÁ�}�°¥nµ��̧ 

�µ�´�°»�¤«¹�¬µ°µ��́�ª·�µ«¹�¬µ�´ÉªÅ�Ä�¨´�¬�³�ÎµÂ��Á�}�¦µ¥ª·�µ®¦º°¨´�¬�³�¼¦�µ�µ¦
Ä�Ç �ÈÅ�o Ã�¥�¤�µ�Á�ºÊ°®µª·�µ�¸É�¦°��¨»¤µ¦³�°��¨»n¤ª·�µ´��¤«¹�¬µ ¤�»¬¥«µ�¦r £µ¬µ Â¨³
�¨»n¤ª·�µª·�¥µ«µ�¦r�́���·�«µ�¦r Ä�´�nª��¸ÉÁ®¤µ³¤ Á¡ºÉ°Ä®o�¦¦¨»ª´��»�¦³��r�°�ª·�µ«¹�¬µ�´ÉªÅ�  

Ä�nª��°�®¤ª�ª·�µÁ�¡µ³ Á�ºÉ°��µ�µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r�¦°��¨»¤Á�ºÊ°®µ�¸É®¨µ�®¨µ¥ �´Ê�
�oµ��§¬�̧-®¨´��µ¦-�ª´��¦¦¤ ¼n�µ¦�ÎµÅ�Ä�o�µ� �¹��Îµ®��Á�}��¨»n¤¥n°¥ �́��̧Ê  
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  ¤�°.Ò 

Ù 

(Ò) ª·�µÁ�¡µ³¡ºÊ��µ� ®¤µ¥�¹� ª·�µ�¸É Á�}��ªµ¤¦¼o¡ºÊ��µ�Îµ®¦́��µ¦Á¦¸¥��µ��oµ�
ª·«ª�¦¦¤«µ�¦r Á�n� �¨»n¤ª·�µ¡ºÊ��µ��µ���·�«µ�¦rÂ¨³ª·�¥µ«µ�¦r Â¨³ �¨»n¤ª·�µ
¡ºÊ��µ��µ�ª·«ª�¦¦¤ 

(Ó) ª·�µÁ�¡µ³�oµ� ®¤µ¥�¹� ª·�µ�¸É�¦°��¨»¤°��r�ªµ¤¦¼o�¸É�ÎµÁ�}��o°�¤¸Ä�Â�n¨³�oµ��°�
µ�µª·�µ�µ�®¨´�¼�¦°µ��Îµ®��Ä®o¤¸�¦³��µ¦�r£µ��µ¤ �¹É�°µ�Á�}��µ¦ f��µ�
Ä��µ��¦³�°��µ¦ ®¦º°®�·�«¹�¬µ Ã�¥Ä®o�́�Á�}�nª�®�¹É��°�®¤ª�ª·�µÁ�¡µ³ Á�n� 
�¨»n¤ª·�µ�´��´��µ�ª·«ª�¦¦¤ Â¨³ �¨»n¤ª·�µÁ¨º°��µ�ª·«ª�¦¦¤ 

 
Ã�¦�¦oµ�®¨´�¼�¦ª·«ª�¦¦¤«µ�¦�´��·�  

®¤ª�ª·�µ«¹�¬µ�´ÉªÅ�    Å¤n�o°¥�ªnµ ÔÑ ®�nª¥�·� 
®¤ª�ª·�µÁ�¡µ³     Å¤n�o°¥�ªnµ ÙÕ ®�nª¥�·�  
  ª·�µÁ�¡µ³¡ºÊ��µ�    
  - �¨»n¤ª·�µ¡ºÊ��µ��µ���·�«µ�¦rÂ¨³ª·�¥µ«µ�¦r 
  - �¨»n¤ª·�µ¡ºÊ��µ��µ�ª·«ª�¦¦¤ 
  ª·�µÁ�¡µ³�oµ�*    
 - �¨»n¤ª·�µ�´��´��µ�ª·«ª�¦¦¤ 
 - �¨»n¤ª·�µÁ¨º°��µ�ª·«ª�¦¦¤ 

 ®¤ª�ª·�µÁ¨º°�Á¦̧    Å¤n�o°¥�ªnµ  × ®�nª¥�·� 
 ®¤µ¥Á®�»  * Á�}�Å��µ¤°��r�¦³�°��¸É�¦µ��Ä�£µ���ª� 

Îµ®¦́�®¨´�¼�¦�¸É�o°��µ¦Ä�°�»�µ��¦³�°�ª·�µ�¸¡ª·«ª�¦¦¤�ª��»¤ �o°�Á�}�Å��µ¤
�o°�Îµ®���°�£µª·«ª�¦  
 
Ù. Á�ºÊ°®µµ¦³Îµ�´��°�µ�µ/µ�µª·�µ  

Á�ºÊ°®µµ¦³Îµ�´��°�µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r �¦°��¨»¤°��r�ªµ¤¦¼o�¸ÉÁ�}�µ¦³Îµ�´��°�
¨´�¬�³µ�µ Ã�¥Â�n¨³µ�µª·�µ °µ��¦³�°��oª¥�¨»n¤�ªµ¤¦¼oÁ�¡µ³�µ� �́��´ª°¥nµ��n°Å��̧Ê 

Ù.Ò µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ �¦³�°��oª¥ 
Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡ºÊ��µ��µ�ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r 
Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼oÁ�¡µ³�oµ��µ�ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ�¸ÉÁ�}�Â���ª·�µ¥n°¥ Á�n� Å¢¢jµ�Îµ¨´� Å¢¢jµ

ºÉ°µ¦/Ã�¦�¤�µ�¤ °·Á¨È��¦°�·�r ¦³��ª´��»¤/ª·«ª�¦¦¤°́�Ã�¤́�· Ã�¥�¨»n¤�ªµ¤¦¼oÄ�
nª��¸ÊÁ�·��µ��µ¦�¼¦�µ�µ¦Ä�´�nª��¸ÉÁ®¤µ³¤�µ¤�ªµ¤�o°��µ¦�°�®¨´�¼�¦Â¨³
Á°�¨´�¬�r�°��µ�´� 

 
®¤µ¥Á®�»  µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ Á�}�µ�µª·�µ�¸ÉÁ¦¸¥�¦¼oÁ�̧É¥ª�́�«µ�¦r�´ÉªÅ��¸ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�Å¢¢jµ 

¤·Å�o¤»n�Á�o�µ¦³�ªµ¤¦¼oÄ�Â���ª·�µ¥n°¥Ä�Á�}�®¨´� Á¤º°��´��µ¦�¼¦�µ�µ¦«µ�¦r
Ä�Â���ª·�µ¥n°¥�nµ�Ç Á�oµ�oª¥�́� �´Ê��¸ÉÄ��ªµ¤Á�}��¦·�Â¨oª «µ�¦rÄ�Â���ª·�µ¥n°¥�nµ�Ç 
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  ¤�°.Ò 

Ú 

¤̧�µ¦¡´��µ�¹Ê�Ä�£µ¥®¨´� �°��µ��̧Ê ®¨´�¼�¦°µ��¼�°°�Â��Ä®o¤̧�µ¦�¼¦�µ�µ¦µ¦³
�ªµ¤¦¼oÄ�Â���ª·�µ¥n°¥�µ�Â���(�¼�o° Ù.Ó �¹� Ù.Ö)Á�oµÅªo�oª¥�́��ÈÅ�o Ã�¥�ºÉ°�°�
µ�µª·�µ°µ�Â���nµ�°°�Å� �µ¤¨´�¬�³�°�µ¦³�ªµ¤¦¼o�¸É�¼¦�µ�µ¦ 

 
Ù.Ó µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ (µ�µ¥n°¥Å¢¢jµ�Îµ¨�́) �¦³�°��oª¥  
Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡ºÊ��µ��µ�ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r (Basic Electrical and  
     Electronics Engineering) 
Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦ª´� Á�¦ºÉ°�¤º°ª´� Â¨³ª·«ª�¦¦¤¦³���ª��»¤ (Measurement, 

Instrument and Control System) 
Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦Â�¨�¦¼�¡¨´��µ�Â¨³�µ¦�´�Á�¨ºÉ°� (Energy Conversion and 

Transportation) 
Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��Å¢¢jµ�Îµ¨´� ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµÂ¦�¼� Â¨³¤µ�¦�µ��µ¦�·��´Ê��µ�Å¢¢jµ 

(Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard) 
 

Ù.Ô µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ (µ�µ¥n°¥Å¢¢jµºÉ°µ¦/Ã�¦�¤�µ�¤) �¦³�°��oª¥  
Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡ºÊ��µ��µ�ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r (Basic Electrical and  
    Electronics Engineering) 
Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��§¬�̧�µ¦ºÉ°µ¦ (Communication Theory) 
Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�¦³¤ª¨�¨´��µ� (Signal Processing) 
Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�°»��¦�rºÉ°µ¦Â¨³�µ¦n�´��µ� (Communication Devices and Transmission) 
Ö) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��Å¢¢jµºÉ°µ¦Â¨³Á�¦º°�nµ¥ (Communication Systems and Networking) 

 
Ù.Õ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ (µ�µ¥n°¥°·Á¨È��¦°�·�r) �¦³�°��oª¥  
Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡ºÊ��µ��µ�ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r 
Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª��¦Å¢¢jµÂ¨³ª��¦°·Á¨È��¦°�·�r 
Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�¦³¤ª΅��µ� 
Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª��¦¦ª¤Â¨³¤°��¨ {��´ª 

 
Ù.Ö µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ (µ�µ¥n°¥¦³��ª´��»¤/ª·«ª�¦¦¤°́�Ã�¤´�·) �¦³�°��oª¥  
Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡ºÊ��µ��µ�ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 
Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦ª´�Â¨³Á�¦ºÉ°�¤º° (Measurements and Instrumentation)  
Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��Â¨³�µ¦�ª��»¤ (System and Control)  
Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��µ¦�Á�«Ä�°»�µ®�¦¦¤ (Industrial Information System) 
Ö) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��¦·®µ¦Â¨³�́��µ¦¦³���ª��»¤Ä�°»�µ®�¦¦¤ (Industrial Management) 
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Ù.× µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Á�¦ºÉ°��¨ �¦³�°��oª¥  
Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦°°�Â��Á�·��¨ (Mechanical Design) 
Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�°»�®«µ�¦rÂ¨³�°�Å®¨ (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��¡¨«µ�¦rÂ¨³�µ¦�ª��»¤ (Dynamic systems and Control) 

 
Ù.Ø µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Ã¥�µ �¦³�°��oª¥  
Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤Ã�¦�¦oµ� Â¨³ª´�» (Structural Engineering & Materials) 
Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤��¡̧ Â¨³�¨«µ�¦r (Soil & Hydraulics Engineering)  
Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤Îµ¦ª� Â¨³�µ¦�́��µ¦ (Surveying & Engineering Management) 

 
Ù.Ù µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤°»�µ®�µ¦ �¦³�°��oª¥  
Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª´�»Â¨³�¦³�ª��µ¦�¨·� (Materials and Manufacturing Processes) 
Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³���µ�Â¨³�ªµ¤�¨°�£´¥ (Work Systems and Safety)  
Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³���»�£µ¡ (Quality Systems)  
Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�Á«¦¬�«µ�¦rÂ¨³�µ¦Á�·� (Economic and Finance)  
Ö) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�́��µ¦�µ¦�¨·�Â¨³�ÎµÁ�·��µ¦ (Production and Operations Management) 
×) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�¼¦�µ�µ¦ª·�¸�µ¦�µ�ª·«ª�¦¦¤°»�µ®�µ¦ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 
 

Ù.Ú µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Á�¤̧ �¦³�°��oª¥  
Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡ºÊ��µ��µ�ª·«ª�¦¦¤Á�¤̧ (Principles of Chemical Engineering) 
Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�¦³¥»��r�µ�ª·«ª�¦¦¤Á�¤̧ (Applied Chemical Engineering) 
Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦°°�Â��Â¨³�µ¦�´��µ¦Ã¦��µ� (Plant Design and Management) 

 
Ù.ÒÑ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤·É�Âª�¨o°¤ �¦³�°��oª¥  
Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤�µ¦�¦³�µ Â¨³�ÊÎµÁ¸¥ (Water and Wastewater Engineering)  
Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤�¥³¤¼¨ °¥Â¨³�°�Á¸¥°́��¦µ¥ (Solid Waste and Hazardous 

Waste Engineering)  
Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�ª��»¤¤¨¡·¬�µ�°µ�µ« ¤¨¡·¬�µ�Á̧¥� Â¨³�µ¦´É�³Á�º°� (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 
Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��Â¨³�µ¦�´��µ¦·É�Âª�¨o°¤ (Environmental System and Management) 

 
Ù.ÒÒ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Á�¬�¦ �¦³�°��oª¥  
Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�Á�¦ºÉ°��́�¦�¨Á�¬�¦ (Agricultural Machinery)   
Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤�·�Â¨³�ÊÎµ (Soil and Water Engineering) 
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Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤�µ¦Â�¦¦¼��¨�¨·�Á�¬�¦ (Agricultural Process Engineering) 

Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�°µ�µ¦Á¡ºÉ°�µ¦Á�¬�¦ (Farm Structure) 

 
Ù.ÒÓ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Á¤��µ�¦°�·�r �¦³�°��oª¥  

Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��¨«µ�¦rÂ¨³Á�¦ºÉ°��́�¦�¨   

Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r 
Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��°́�Ã�¤´�·Â¨³�°¤¡·ªÁ�°¦r 
Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�Á¤��µ�¦°�·�r�¦³¥»��r 

 

Ù.ÒÔ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Á®¤º°�Â¦n �¦³�°��oª¥  

Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�ÎµÁ®¤º°�Â¨³°°�Â��Á®¤º°�Â¦n (Mining and Mine Design)  

Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦Â�n�Â¦n (Mineral Processing)  

Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤ª´��»¦³Á�·� (Explosive Engineering)  

Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�«·¨µ�¨«µ�¦rÂ¨³«·¨µª·«ª�¦¦¤ (Rock Mechanics and Rock Engineering)  
Ö) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�¦·®µ¦Â¨³Á«¦¬�«µ�¦rÁ®¤º°�Â¦n (Mine Management and Mine 

Economics)  

 

Ù.ÒÕ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤¥µ�¥��r �¦³�°��oª¥  

Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�Ã�¦�¦oµ�Â¨³�·Ê�nª�®¨´��°�¥µ�¥��r 
Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��Á¦·¤�°�¥µ�¥��r 
Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡¨«µ�¦r¥µ�¥��r 

 

 Ù.ÒÖ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤ª´�» �¦³�°��oª¥ 

Ò)  �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��¦¦¤�µ�·�°�ª´�» (Nature of Materials)     

Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��¦³�ª��µ¦�¨·�ª´�» (Materials Processing)  

Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦ª·Á�¦µ³®rÂ¨³��°�ª´�» (Material Analysis and Testing)  

Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�¼¦�µ�µ¦ª·�¸�µ¦�µ�ª·«ª�¦¦¤ª´�» (Integration of Materials 

Engineering Techniques)  

 

Ù.Ò× µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤°µ®µ¦ �¦³�°��oª¥  

Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�®¨´��µ¦¡ºÊ��µ�Îµ®¦́�ª·«ª�¦¦¤°µ®µ¦ (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤¦³���µ¦�¨·�°µ®µ¦ (Food Process System Engineering) 

Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�Á�¦ºÉ°��́�¦�¨Â¨³®�nª¥�´��»��µ¦�¨·� (Food Processing Machines 

and Utilities) 
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ÒÓ 

Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�¦·®µ¦�µ¦� ·̈�Â¨³�ªµ¤�¨°�£´¥°µ®µ¦ (System Management 
and Food Safety) 

 
Ù.ÒØ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤�¦³�ª��µ¦�¸ª£µ¡ �¦³�°��oª¥ 
Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡ºÊ��µ�ª·«ª�¦¦¤�¦³�ª��µ¦�¸ª£µ¡ (Basics in Bioprocess Engineering) 
Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��¦³�ª��µ¦�¨·� (Manufacturing Processes) 
Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�·É�Âª�¨o°¤ (Environment) 
Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��Ã¦��µ� (Industrial Systems) 

 
Ú. �¨¥»��r�µ¦°�Â¨³�µ¦�¦³Á¤·��¨�µ¦Á¦̧¥�¦¼o  

 Ú.Ò �¨¥»��r�µ¦°�   
 �µ¦Á¦¸¥��µ¦°��ª¦Á�}�¨´�¬�³�¸ÉÁ�o��¼oÁ¦̧¥�Á�}�Îµ�´� ¤̧�µ¦�¦¦¥µ¥�¹�Á�ºÊ°®µ®¨´��°�Â�n¨³
ª·�µ Ã�¥Â���µ¦Å�o¤µ�¹É��§¬�̧Â¨³��Á���r�nµ�Ç Ä�Á�·�ª·Á�¦µ³®r Â¨³Á�o�Ä®oÁ�·��µ¦�ÎµÅ�
�¦³¥»��rÄ�oÄ��µ¦�Îµ�µ� �¦³�»o�Ä®oÁ�·��ªµ¤�·��µ¤®΅��°�Á®�»Â¨³�¨ ¡¥µ¥µ¤�¸Ê Ä®oÁ®È�
�ªµ¤´¤¡́��r¦³®ªnµ��§¬�¸�́�·É��nµ�Ç Ä��¦¦¤�µ�· Á¡ºÉ°Ä®o�nµ¥Ä��µ¦Á�oµÄ�®¦º°°µ��ÎµÅ��¦³¥»��rÄ�o
Ä��¸ª·��¦³�Îµª´� °̧��´Ê�Ä®o�¼oÁ¦¸¥�Å�o�Îµ�µ¦��¨°���·�´�·�µ¦�¦·�Â¨³¤̧Ã°�µÄ�oÁ�¦ºÉ°�¤º°�oª¥��Á°� 
Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·��ªµ¤Á�¸É¥ª�µ�Ä�µ�µª·�µ�¸ÉÁ¦̧¥� 

Ä��¦³�ª��µ¦Á¦¸¥��µ¦°� �ª¦n�Á¦·¤Ä®o�¼oÁ¦¸¥�¤̧�´�¬³�ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦�o��ªoµ�oª¥
��Á°� �´Ê�Ä�Â¨³�°�®o°�Á¦¸¥� ¤̧�µ¦¤°�®¤µ¥�µ�Á¡ºÉ°Ä®o�¼oÁ¦̧¥�Å�o¤̧�µ¦ f� ��´�¬³�oµ��nµ�Ç ¦¼o�́�
ª·Á�¦µ³®rÂ¨³Â�o�{�®µ�oª¥��Á°� ¤̧�µ¦¡́��µ�o�®µ�ªµ¤¦¼oÂ¨oª¤µÁ�°Á¡ºÉ°¦oµ��´�¬³Ä��µ¦°£·�¦µ¥ 
�ÎµÁ�° Â¨³Â¨�Á�¨¸É¥�Á¦̧¥�¦¼o¦³®ªnµ��́�  
 �°��µ��¸Ê �ª¦°�Â�¦�Á�ºÊ°®µ/�·��¦¦¤�¸Én�Á¦·¤�oµ��»��¦¦¤ �¦·¥�¦¦¤ ¦¼�Â���µ¦Á¦¸¥�
�µ¦°��nµ�Ç Á®¨nµ�̧Ê �³�ÎµÄ®o�¼oÁ¦̧¥�Á�·��´�¬³Ä��µ¦Á¦¸¥�¦¼o �´�¬³Ä��µ¦��¨°�ª·�́¥Â¨³�µ¦Â�o�{�®µ 
¤̧�ªµ¤¦¼oÄ�Á¦ºÉ°��¸É��Á°��Ä� ¤̧�´�¬³Ä��µ¦�ÎµÁ�°Â¨³°£·�¦µ¥Ã�¥Ä�oÁ��Ã�Ã¨¥¸Ä��µ¦ºÉ°µ¦�́�
�¼o°ºÉ� �´�¬³�µ¦Ä�o£µ¬µÅ�¥Â¨³£µ¬µ�nµ��¦³Á�« ¥°¤¦́�¢{��ªµ¤�·�Á®È��°��¼o°ºÉ�Â¨³Á�}��¼o¤̧
�»��¦¦¤ �¦·¥�¦¦¤Ä���Á°�Â¨³ª·�µ�¸¡ 

Ú.Ó �¨¥»��r�µ¦�¦³Á¤·��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
®¨´�¼�¦�¸ÉÁ�d��ÎµÁ�·��µ¦�o°�¤̧�¨¥»��r�µ¦�¦³Á¤·��¨ Â¨³�ª�°�ªnµÁ�·��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o�µ¤

¤µ�¦�µ��¸É�Îµ®��°¥nµ��o°¥ Ö �oµ� (Ä��o° Ö) Á¡ºÉ°�Îµ¤µ�¦´��¦»�¨´�¬�³�µ¦Á¦¸¥��µ¦°�Ä®oÁ�}�Å�
Ä��·«�µ��¸É°��¨o°��́��¸É�o°��µ¦ �¹É��µ�´�°»�¤«¹�¬µ�³�o°�ªµ�Â��Åªo¨nª�®�oµ Â¨³¦³�»¦µ¥¨³Á°̧¥�
Á�}�¨µ¥¨´�¬�r°́�¬¦Ä�Á°�µ¦¦µ¥¨³Á°¸¥��°�®¨´�¼�¦ ¦µ¥¨³Á°¸¥��°�¦µ¥ª·�µ Â¨³¦µ¥¨³Á°¸¥��°�
�¦³��µ¦�r£µ��µ¤ (�oµ¤̧)  

�µ¦�¦³Á¤·��¨�°�Â�n¨³¦µ¥ª·�µÁ�}��ªµ¤¦´��·��°��°��¼o°� Á�n� �µ¦°��o°Á�¸¥� �µ¦°�
´¤£µ¬�r �µ¦°���·�´�· �µ¦´�Á��¡§�·�¦¦¤ �µ¦Ä®o�³Â��Ã�¥�¼o¦nª¤�µ� ¦µ¥�µ��·��¦¦¤ Â¢j¤�¨�µ� 
�µ¦�¦³Á¤·���Á°��°��¼oÁ¦¸¥� nª��µ¦�¦³Á¤·��¨®¨´�¼�¦Á�}��ªµ¤¦´��·��°�¦nª¤�́��°���µ�µ¦¥r
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Â¨³�¼o�¦·®µ¦®¨´�¼�¦ Á�n� �µ¦�¦³Á¤·��o°°� �µ¦Á�¸¥�Á�¸¥��o°°��́��µ�«¹�¬µ°ºÉ� �µ¦°��oª¥
�o°°��¨µ��°�µ�µª·�µ Â¨³�µ¦�¦³Á¤·��°�¤µ�¤ª·�µ�¸¡ Á�n� �µ�£µª·«ª�¦ Îµ®¦́��µ¦�°¦´�
Ä�°�»�µ��¦³�°�ª·�µ�¸¡ Á�}��o� 

�µ¦�¦³Á¤·��¨¤µ�¦�µ��»�£µ¡�´��·� �°��µ��³Á�}��µ��oµ��ªµ¤¦¼oÂ¨oª �µ¦�¦³Á¤·�ªnµ
�´��·�¦³�́�°»�¤«¹�¬µÁ�}��¼o¤̧�»��¦¦¤ �¦·¥�¦¦¤ ¤̧�ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦Á¦¸¥�¦¼oÂ¨³¡́��µ��Á°� 
µ¤µ¦��¦³¥»��rÄ�o�ªµ¤¦¼oÁ¡ºÉ°�µ¦�Îµ¦��¸ª·�Ä�́��¤Å�o°¥nµ�¤̧�ªµ¤»��ÈÁ�}�·É��¸É�ÎµÁ�}� °µ�µ¦¥r�¼o°�
°µ��ÎµÅ�o�oª¥�µ¦�Îµ¨°��µ��µ¦�r�nµ�Ç Á¡ºÉ°´�Á��¡§�·�¦¦¤�°��´�«¹�¬µªnµ¤̧�»�¨´�¬�³�¸É�o°��µ¦
®¦º°Å¤n Á¡ºÉ°Ä�oÁ�}�Â�ª�µ�Ä��µ¦�¦³Á¤·� �°�Á®�º°�µ��µ¦�¦³Á¤·��¸ÉÅ�o¦́��¨´�¤µ�µ��¼o�¦³�°��µ¦
�¹É��³Á�·��¹Ê�®¨´��µ��¸É�́�«¹�¬µÅ�oÁ¦̧¥�ª·�µ�¦³��µ¦�r£µ��µ¤(�µ¦ f��µ�/®�·�«¹�¬µ) ®¦º°�¼o�oµ��µ�
®¨´��µ��¸ÉÁ�}��´��·���°°�Å� Â¨³Å�oÄ�o�¸ª·�¦nª¤�́�´��¤£µ¥�°� 

�°��µ��¸Ê �µ¦ª´�Â¨³�¦³Á¤·��¨�́�«¹�¬µ °¥nµ��o°¥Ä®oÁ�}�Å��µ¤�¦³�µ«�́��̧Ê  
x �¦³�µ«�¦³�¦ª�«¹�¬µ�·�µ¦ Á¦ºÉ°�Á���r¤µ�¦�µ�®¨´�¼�¦¦³�´��¦·��µ�¦¸ ¡.«. ÓÖÕÙ    

�o° ÒÓ ªnµ�oª¥Á���r�µ¦ª´��¨Â¨³�µ¦ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ  
x �¦³�µ«�¦³�¦ª�«¹�¬µ�·�µ¦ Á¦ºÉ°�¤µ�¦�µ��µ¦°»�¤«¹�¬µ ¡.«. ÓÖÕÚ ªnµ�oª¥¤µ�¦�µ��oµ�

�»�£µ¡�´��·�  
x �¦³�µ«/�o°�´��´�/¦³Á�¸¥� �°�Â�n¨³�µ�´�°»�¤«¹�¬µ 

 

ÒÑ. �µ¦�ª�°�¤µ�¦�µ��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
 �µ�´��µ¦«¹�¬µ�o°��Îµ®��¦³���µ¦�ª�°�Á¡ºÉ°¥º�¥´�ªnµ�¼o���µ¦«¹�¬µ�»���¤¸�¨�µ¦
Á¦¸¥�¦¼o°¥nµ��o°¥�µ¤�¸É�Îµ®��ÅªoÄ�¤µ�¦�µ��»�ª»�·¦³�́��¦·��µ�¦̧ µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r �́��̧Ê 

ÒÑ.Ò �µ¦�ª�°�¤µ�¦�µ��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o�°��́�«¹�¬µ��³�¸É�Îµ¨´�«¹�¬µ 
�µ¦�ª�°�Ä�¦³�´�¦µ¥ª·�µ ¤̧�µ¦�¦³Á¤·��´Ê�Ä�£µ��§¬�¸Â¨³��·�´�· Â¨³¤̧��³�¦¦¤�µ¦

�¼o�¦��»�ª»�· ¡·�µ¦�µ�o°°�Ä��µ¦ª´��¨�µ¦Á¦̧¥�¦¼o�µ¤�¸É�Îµ®��ÅªoÄ®oÁ�}�Å��µ¤Â���µ¦°� 
�µ¦�ª�°�Ä�¦³�´�®¨´�¼�¦ ¤̧¦³���¦³�´��»�£µ¡£µ¥Ä� Á¡ºÉ°Ä�oÄ��µ¦�ª�°�¤µ�¦�µ�

�¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o�°��´�«¹�¬µ 
  ¤̧�µ¦�¦³Á¤·��µ¦°��°��¼o°�Ã�¥�´�«¹�¬µ Á¡ºÉ°Á¡·É¤�¦³·��·£µ¡�µ¦Á¦̧¥�¦¼o�°��´�«¹�¬µ 

ÒÑ.Ó �µ¦�ª�°�¤µ�¦�µ��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o®¨´��µ��´�«¹�¬µÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ 
�µ¦�Îµ®���¨ª·�¸�µ¦�ª�°�¤µ�¦�µ��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o�°��́�«¹�¬µ®¨´�ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ Á¡ºÉ°

�Îµ¤µÄ�o�¦́��¦»��¦³�ª��µ¦�µ¦Á¦¸¥��µ¦°�Â¨³®¨´�¼�¦ ¦ª¤�´Ê��µ¦�¦³Á¤·��»�£µ¡�°�®¨´�¼�¦ 
°µ�Ä�o�µ¦�¦³Á¤·��µ��´ª°¥nµ��n°Å��̧Ê 

Ò) £µª�µ¦�rÅ�o�µ��Îµ�°��´��·� Ã�¥�¦³Á¤·��µ��´��·�Â�n¨³¦»n��¸ÉÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ
Ä��oµ��°�¦³¥³Áª¨µÄ��µ¦®µ�µ��Îµ �ªµ¤Á®È��n°�ªµ¤¦¼o �ªµ¤µ¤µ¦� �ªµ¤¤́É�Ä�
�°��´��·�Ä��µ¦�¦³�°��µ¦�µ�°µ�¸¡ 

Ó) �µ¦�ª�°��µ��¼o�¦³�°��µ¦ Á¡ºÉ°�¦³Á¤·��ªµ¤¡¹�¡°Ä�Ä��´��·��¸É���µ¦«¹�¬µ
Â¨³Á�oµ�Îµ�µ�Ä��µ��¦³�°��µ¦�´Ê�Ç  
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  ¤�°.Ò 

ÒÕ 

Ô) �µ¦�¦³Á¤·��µ��µ�«¹�¬µ°ºÉ� �¹�¦³�́��ªµ¤¡¹�¡°Ä�Ä��oµ��ªµ¤¦¼o �ªµ¤¡¦o°¤ Â¨³
�»�¤�´�·�oµ�°ºÉ�Ç �°��´��·��¸ÉÁ�oµ«¹�¬µ�n°Ä�¦³�́��´��·�«¹�¬µÄ��µ�«¹�¬µ�́Ê�Ç 

Õ) �µ¦�¦³Á¤·��µ��´��·��¸ÉÅ��¦³�°�°µ�¸¡ Ä�nª��°��ªµ¤¡¦o°¤Â¨³�ªµ¤¦¼o�µ�
µ�µª·�µ�¸ÉÁ¦̧¥��µ¤®¨´�¼�¦ Á¡ºÉ°�Îµ¤µÄ�oÄ��µ¦�¦´�®¨´�¼�¦Ä®o�̧¥·É��¹Ê� 

Ö) ¤̧�µ¦Á�·��¼o�¦��»�ª»�·£µ¥�°� Â¨³�¼o�¦³�°��µ¦ ¤µ�¦³Á¤·�®¨´�¼�¦ ®¦º°Á�}�
°µ�µ¦¥r¡·Á«¬ Á¡ºÉ°Á¡·É¤�¦³��µ¦�r Á¦̧¥�¦¼o Â¨³�µ¦¡́��µ°��r�ªµ¤¦¼o�°��´�«¹�¬µ 

 
ÒÒ. �»�¤�´�·�¼oÁ�oµ«¹�¬µÂ¨³�µ¦Á�¸¥�Ã°��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 

ÒÒ.Ò �»�¤�´�·�¼oÁ�oµ«¹�¬µ 
Ò) ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µÅ¤n�ÉÎµ�ªnµ¦³�́�¤́�¥¤«¹�¬µ�°��¨µ¥�µ¤®¨´�¼�¦�°��¦³�¦ª�«¹�¬µ�·�µ¦ 

®¦º°Á�¸¥�Á�nµ  
Ó) �nµ��µ¦�´�Á¨º°��µ¤Á���r�°�®�nª¥�µ��¸ÉÁ�̧É¥ª�o°� Â¨³/®¦º° Á�}�Å��µ¤¦³Á�¸¥�

�o°�´��´��µ¦�´�Á¨º°��°��µ�´��µ¦«¹�¬µÁ�}��¼o�Îµ®�� 
ÒÒ.Ó �µ¦Á�¥̧�Ã°��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o  
�µ¦Á�¸¥�Ã°��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼oÄ®oÁ�}�Å��µ¤�¦³�µ«�¦³�¦ª�«¹�¬µ�·�µ¦ Â¨³ ¦³Á�¸¥��o°�´��´�

�µ¤�¸É�µ�´��µ¦«¹�¬µ�Îµ®�� 
 
ÒÓ. ��µ�µ¦¥rÂ¨³�»�¨µ�¦�´��»��µ¦Á¦¸¥��µ¦°� 

Ò) °µ�µ¦¥r�¦³�Îµ�o°�¤̧�Îµ�ª�Â¨³�»�ª»�·Á�}�Å��µ¤ 
x �¦³�µ«�¦³�¦ª�«¹�¬µ�·�µ¦Á¦ºÉ°� Á���r¤µ�¦�µ�®¨´�¼�¦¦³�́��¦·��µ�¦̧ ¡.«. ÓÖÕÙ 

®¦º°��´��¦´��¦»�Â�oÅ�¨nµ»� 
x �¦³�µ«�¦³�¦ª�«¹�¬µ�·�µ¦Á¦ºÉ°� Â�ª�µ��¦·®µ¦Á���r¤µ�¦�µ�®¨´�¼�¦¦³�́�°»�¤«¹�¬µ 

¡.«. ÓÖÕÙ ®¦º°��´��¦´��¦»�Â�oÅ�¨nµ»� 
x Â�ª��·�´�·Á�̧É¥ª�́��µ¦�Îµ®���Îµ�ª�°µ�µ¦¥r�¦³�Îµ®¨´�¼�¦�µ¤Á���r¤µ�¦�µ�

®¨´�¼�¦¦³�́�°»�¤«¹�¬µ ¡.«.ÓÖÕÙ ®¦º°��´��¦́��¦»�Â�oÅ�¨nµ»� 
x Â�ª�µ���·�´�·Á�̧É¥ª�´��»�ª»�·°µ�µ¦¥r�¦³�Îµ®¨´�¼�¦¦³�́�°»�¤«¹�¬µ 
x �¦³�µ«��³�¦¦¤�µ¦�µ¦°»�¤«¹�¬µ Á¦ºÉ°� Â�ª��·�´�·�µ¤®¨´�Á���r�µ¦�°Á�d�Â¨³

�ÎµÁ�·��µ¦®¨´�¼�¦¦³�́��¦·��µÄ�¦³���µ¦«¹�¬µ�µ�Å�¨ ¡.«. ÓÖÕÙ ®¦º°��´�
�¦́��¦»�Â�oÅ�¨nµ»� 

x Â�ª�µ���·�´�·�°�£µª·«ª�¦ Á�̧É¥ª�́��»�ª»�·°µ�µ¦¥r�¦³�Îµ®¨´�¼�¦ Îµ®¦́�
µ�µª·�µ�¸É�Îµ®��Ä®o�¼o���µ¦«¹�¬µ ¤̧·��·ÍÄ��µ¦°�Ä�°�»�µ��¦³�°�ª·�µ�¸¡
ª·«ª�¦¦¤�ª��»¤ 

x �o°�´��´��°�Â�n¨³�µ�´�°»�¤«¹�¬µ 
Ó) °µ�µ¦¥r�o°�¤̧�ªµ¤Á�oµÄ��¹�ª´��»�¦³��rÂ¨³Á�jµ®¤µ¥�°�®¨´�¼�¦ 
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  ¤�°.Ò 

ÒÖ 

Ô) °µ�µ¦¥r�o°�¤̧�ªµ¤¦¼oÂ¨³�́�¬³Ä��µ¦�´��µ¦Á¦̧¥��µ¦°�Â¨³�µ¦�¦³Á¤·��¨´¤§��·Í�°�
�́�«¹�¬µ Â¨³¤̧�¦³��µ¦�r�Îµª·�́¥®¦º°�¦³��µ¦�r�¦³�°�ª·�µ�¸¡Ä�µ�µª·�µ�¸É°� 

Õ) �ª¦Á�·��¼oÁ�¸É¥ª�µ��µ�£µ��»¦�·� ®¦º°£µ�°»�µ®�¦¦¤�¸É¤̧�¦³��µ¦�r�¦�Ä�¦µ¥ª·�µ�nµ�Ç 
¤µÁ�}�ª·�¥µ�¦®¦º°°µ�µ¦¥r¡·Á«¬ Á¡ºÉ°�nµ¥�°��¦³��µ¦�rÄ®oÂ�n�́�«¹�¬µ 

Ö) ́�nª�°µ�µ¦¥r�n°�́�«¹�¬µÁ�È¤Áª¨µÁ�¸¥�Á�nµ Ä®oÁ�}�Å��µ¤Á���r�µ¦�¦³�´��»�£µ¡
�µ¦«¹�¬µ£µ¥Ä��µ�«¹�¬µ ¦³�́�°»�¤«¹�¬µ �°�Îµ�́��µ���³�¦¦¤�µ¦�µ¦°»�¤«¹�¬µ 

 
ÒÔ. �¦´¡¥µ�¦�µ¦Á¦̧¥��µ¦°�Â¨³�µ¦�´��µ¦  

·É��´��»��µ¦Á¦¸¥��µ¦°��¸ÉÎµ�´��°�µ�µª·�µ�µ�ª·«ª�¦¦¤«µ�¦r �º°Á�¦ºÉ°�¤º°°»��¦�r 
Â¨³®o°���·�´�·�µ¦Á¡ºÉ°¦°�¦´��µ¦Á¦¸¥��µ¦°��°�µ�µª·�µ Á�ºÉ°��µ��´�«¹�¬µ�o°�¤¸�¦³��µ¦�r
�µ¦Ä�o�µ�Á�¦ºÉ°�¤º° Â¨³°»��¦�rÄ�Â�n¨³µ�µª·�µ Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·��ªµ¤Á�oµÄ�Ä�®¨´��µ¦ ª·�¸�µ¦Ä�o�µ�
�¸É�¼��o°� Â¨³¤̧�´�¬³Ä��µ¦Ä�o�µ��¦·� ¦ª¤�´Ê��µ¦Á�oµ�¹�Â®¨n�µ¦�Á�«�́Ê�®o°�¤»�Â¨³°·�Á�°¦rÁ�È� 
Â¨³ºÉ°�µ¦°�ÎµÁ¦È�¦¼� Á�n� ª·�¸�´«�rª·�µ�µ¦ Ã�¦Â�¦¤�µ¦�Îµ�ª� ¦ª¤�¹�ºÉ°�¦³�°��µ¦°�
�¸É�́�Á�¦̧¥¤Ã�¥�¼o°� �́��́Ê� �o°�¤̧�¦́¡¥µ�¦�´Ê��ÉÎµÁ¡ºÉ°�́��µ¦Á¦̧¥��µ¦°� �́��̧Ê 

Ò) ¤̧®o°�Á¦¸¥��¸É¤̧ºÉ°�µ¦°�Â¨³°»��¦�r�¸É�´�¤́¥Á°ºÊ°Ä®o��µ�µ¦¥rµ¤µ¦���·�´�·�µ�°�Å�o
°¥nµ�¤̧�¦³·��·£µ¡ 

Ó) ¤̧®o°���·�´�·�µ¦�¸É¤̧�ªµ¤¡¦o°¤�´Ê�ª´�»°»��¦�r Á�¦ºÉ°��°¤¡·ªÁ�°¦r ¦³��Á�¦º°�nµ¥ Â¨³
�°¢�rÂª¦r�¸É°��¨o°��́�µ�µª·�µ�¸ÉÁ�d�°�°¥nµ�¡°Á¡̧¥��n°�µ¦Á¦̧¥��µ¦°� ¦ª¤�¹�
®o°���·�´�·�µ¦Îµ®¦́��µ¦�ÎµÃ�¦��µ� Ã�¥¤̧�µ¦�¦·®µ¦�́��µ¦°¥nµ�Á�}�¦³��  

Ô) �o°�¤̧Á�oµ®�oµ�¸É�́��»��¼Â¨ºÉ°�µ¦Á¦̧¥��µ¦°� °»��¦�r°·Á¨È��¦°�·�r Â¨³¤̧Ã�¦Â�¦¤
�°¤¡·ªÁ�°¦r�¸É�¼��o°��µ¤��®¤µ¥�¸É¡¦o°¤Ä�o��·�´�·�µ� Îµ®¦́�Ä�o�¦³�°��µ¦°� 

Õ) ¤̧®o°�¤»�®¦º°Â®¨n��ªµ¤¦¼oÂ¨³·É�°Îµ�ª¥�ªµ¤³�ª�Ä��µ¦º��o��ªµ¤¦¼o�nµ�¦³��
°·Á¨È��¦°�·�r �¨°���¤̧®�́�º° �Îµ¦µÂ¨³ªµ¦µ¦Ä�µ�µª·�µ�¸ÉÁ�d�°��´Ê�£µ¬µÅ�¥Â¨³
£µ¬µ�nµ��¦³Á�«�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°�Ä��Îµ�ª��¸ÉÁ®¤µ³¤ Ã�¥�Îµ�ª��Îµ¦µ�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°��o°�¤̧Á¡̧¥�¡° 

Ö) ¤̧Á�¦ºÉ°�¤º°°»��¦�r�¦³�°��µ¦Á¦¸¥�ª·�µ��·�´�·�µ¦¦³®ªnµ��µ¦Á¦¸¥��µ¦°�Ä�ª·�µ��·�´�·�µ¦ 
�n°�Îµ�ª��´�«¹�¬µÄ�°́�¦µnª��¸ÉÁ®¤µ³¤  

�´Ê��̧Ê �¦́¡¥µ�¦�´Ê��ÉÎµÁ¡ºÉ°�µ¦Á¦̧¥��µ¦°��°�µ�µª·�µ �o°�¤̧�ªµ¤¡¦o°¤°¥¼nÄ��¸É�´Ê�Á�̧¥ª�́�®¨´�¼�¦
�¸É�°Á�d��ÎµÁ�·��µ¦ �°��µ��̧Ê �µ¦Á�¦̧¥¤�ªµ¤¡¦o°¤�́��»��µ¦Á¦̧¥��µ¦°��µ¤®¨´�¼�¦Ä®o
Á�}�Å��µ¤  

x  �¦³�µ«�¦³�¦ª�«¹�¬µ�·�µ¦ Á¦ºÉ°� Á���r¤µ�¦�µ�®¨´�¼�¦¦³�́��¦·��µ�¦¸ ¡.«. 
ÓÖÕÙ (®¦º°��´��¦́��¦»�Â�oÅ�¨nµ»�) �o° ÒÕ ªnµ�oª¥�µ¦�¦³�´��»�£µ¡�°�®¨´�¼�¦ 

x �¦³�µ«��³�¦¦¤�µ¦�µ¦°»�¤«¹�¬µ Á¦ºÉ°� Â�ª��·�´�·�µ¤®¨´�Á���r�µ¦�°Á�d�Â¨³
�ÎµÁ�·��µ¦®¨´�¼�¦¦³�́��¦·��µÄ�¦³���µ¦«¹�¬µ�µ�Å�¨ ¡.«. ÓÖÕÙ 
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  ¤�°.Ò 

Ò× 

x �¦³�µ«�¦³�¦ª�«¹�¬µ�·�µ¦ Á¦ºÉ°� ¤µ�¦�µ��µ¦°»�¤«¹�¬µ ¡.«. ÓÖÕÚ ªnµ�oª¥ 
¤µ�¦�µ��oµ�¡́���·��°��µ¦�¦·®µ¦°»�¤«¹�¬µ Â¨³¤µ�¦�µ��oµ��µ¦¦oµ�Â¨³¡́��µ
́��¤�µ��ªµ¤¦¼o Â¨³´��¤Â®n��µ¦Á¦̧¥�¦¼o  

 
ÒÕ. Â�ª�µ��µ¦¡´��µ��µ�µ¦¥r  

Ò) ¤̧�µ¦��¤�·Á�«Â�³Â�ª°µ�µ¦¥rÄ®¤n Ä®o¤̧�ªµ¤¦¼oÂ¨³Á�oµÄ��Ã¥�µ¥�°��µ�´�°»�¤«¹�¬µ ��³ 
Â¨³®¨´�¼�¦�¸É°� ¦ª¤�´Ê�°�¦¤ª·�¸�µ¦°�Â���nµ�Ç �¨°����µ¦Ä�oÂ¨³�¨·�ºÉ°�µ¦°� 
Á¡ºÉ°Á�}��µ¦¡́��µ�µ¦°��°�°µ�µ¦¥r 

Ó) n�Á¦·¤°µ�µ¦¥rÄ®o¤̧�µ¦Á¡·É¤¡¼��ªµ¤¦¼o ¦oµ�Á¦·¤�¦³��µ¦�rÄ�µ�µ�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°� Á¡ºÉ°n�Á¦·¤
�µ¦°�Â¨³�µ¦ª·�́¥°¥nµ��n°Á�ºÉ°� Â¨³Ä®o�µ¦�́��»��µ¦«¹�¬µ�n°  f�°�¦¤ �¼�µ��µ�
ª·�µ�µ¦Â¨³ª·�µ�¸¡Ä�°��r�¦�nµ�Ç �µ¦�¦³�»¤�µ�ª·�µ�µ¦�́Ê�Ä��¦³Á�« ®¦º°�nµ��¦³Á�« ®¦º°
�µ¦¨µÁ¡ºÉ°Á¡·É¤¡¼��¦³��µ¦�r 

Ô) ¤̧�µ¦Á¡·É¤¡¼��´�¬³�µ¦�́��µ¦Á¦̧¥��µ¦°�Â¨³�µ¦�¦³Á¤·��¨Ä®o�´�¤́¥ 
Õ) �µ¦¤̧nª�¦nª¤Ä��·��¦¦¤�¦·�µ¦ª·�µ�µ¦Â�n�»¤���¸ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��µ¦¡́��µ�ªµ¤¦¼oÂ¨³�»��¦¦¤ 
Ö) �́��»�Ä®o°µ�µ¦¥r�́��Îµ�¨�µ��µ�ª·�µ�µ¦ Á¡ºÉ°n�Á¦·¤�µ¦¤̧�ÎµÂ®�n��µ�ª·�µ�µ¦¼��¹Ê� 

 
ÒÖ. �µ¦�¦³�́��»�£µ¡®¨´�¼�¦Â¨³�µ¦�´��µ¦Á¦̧¥��µ¦°�Ä®o�¦¦¨»¤µ�¦�µ��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o

�¸É�Îµ®�� 
  �µ�´�°»�¤«¹�¬µ�¸É�́��µ¦Á¦̧¥��µ¦°�Ä�µ�µ/µ�µª·�µ�̧Ê �o°�µ¤µ¦��¦³�´��»�£µ¡
®¨´�¼�¦Â¨³�µ¦�́��µ¦Á¦̧¥��µ¦°��µ¤¤µ�¦�µ��»�ª»�·¦³�́��¦·��µ�¦̧ µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r Ã�¥
¤̧�´ª�n��¸Ê�¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��́��̧Ê 
 

�´ª�n��¸Ê�¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ� 
(Ò) °µ�µ¦¥r�¦³�Îµ®¨´�¼�¦°¥nµ��o°¥¦o°¥¨³ ÙÑ ¤̧nª�¦nª¤Ä��µ¦�¦³�»¤Á¡ºÉ°ªµ�Â�� �·��µ¤     

Â¨³���ª��µ¦�ÎµÁ�·��µ�®¨´�¼�¦ 
(Ó) ¤̧¦µ¥¨³Á°̧¥��°�®¨´�¼�¦ �µ¤Â�� ¤�°.Ó �¸É°��¨o°��́��¦°�¤µ�¦�µ��»�ª»�·Â®n��µ�·   

®¦º° ¤µ�¦�µ��»�ª»�·µ�µ/µ�µª·�µ (�oµ¤̧) 
(Ô) ¤̧¦µ¥¨³Á°̧¥��°�¦µ¥ª·�µ Â¨³¦µ¥¨³Á°̧¥��°��¦³��µ¦�r£µ��µ¤ (�oµ¤̧) �µ¤Â�� ¤�°.Ô 

Â¨³ ¤�°.Õ °¥nµ��o°¥�n°��µ¦Á�d�°�Ä�Â�n¨³£µ��µ¦«¹�¬µÄ®o�¦��»�¦µ¥ª·�µ 
(Õ) �́��Îµ¦µ¥�µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�°�¦µ¥ª·�µÂ¨³¦µ¥�µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�°��¦³��µ¦�r£µ��µ¤ 

(�oµ¤̧) �µ¤Â�� ¤�°.Ö Â¨³ ¤�°.× £µ¥Ä� ÔÑ ª´� ®¨´�·Ê�»�£µ��µ¦«¹�¬µ�¸ÉÁ�d�°�Ä®o�¦�
�»�¦µ¥ª·�µ 

(Ö) �́��Îµ¦µ¥�µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�°�®¨´�¼�¦ �µ¤Â�� ¤�°.Ø £µ¥Ä� ×Ñ ª´� ®¨´�·Ê�»��e�µ¦«¹�¬µ 
(×) ¤̧�µ¦�ª�°��¨´¤§��·Í�°��́�«¹�¬µ�µ¤¤µ�¦�µ��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o �¸É�Îµ®��Ä� ¤�°.Ô Â¨³ 

¤�°.Õ (�oµ¤̧) °¥nµ��o°¥¦o°¥¨³ ÓÖ �°�¦µ¥ª·�µ�¸ÉÁ�d�°�Ä�Â�n¨³�e�µ¦«¹�¬µ 
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  ¤�°.Ò 

ÒØ 

(Ø) ¤̧�µ¦¡́��µ/�¦́��¦»��µ¦�́��µ¦Á¦̧¥��µ¦°� �¨¥»��r�µ¦°� ®¦º° �µ¦�¦³Á¤·��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o     
�µ��¨�µ¦�¦³Á¤·��µ¦�ÎµÁ�·��µ��¸É¦µ¥�µ�Ä� ¤�°.Ø �e�¸ÉÂ¨oª   

(Ù) °µ�µ¦¥rÄ®¤n (�oµ¤̧) �»��� Å�o¦́��µ¦��¤�·Á�«®¦º°�ÎµÂ�³�Îµ�oµ��µ¦�́��µ¦Á¦̧¥��µ¦°� 
(Ú) °µ�µ¦¥r�¦³�Îµ�»���Å�o¦́��µ¦¡́��µ�µ�ª·�µ�µ¦ Â¨³/®¦º°ª·�µ�¸¡ °¥nµ��o°¥�e¨³®�¹É��¦´Ê� 
(ÒÑ) �Îµ�ª��»�¨µ�¦�´��»��µ¦Á¦̧¥��µ¦°� (�oµ¤̧) Å�o¦́��µ¦¡́��µª·�µ�µ¦ Â¨³/®¦º°ª·�µ�¸¡        

Å¤n�o°¥�ªnµ¦o°¥¨³ ÖÑ �n°�e 
(ÒÒ) ¦³�́��ªµ¤¡¹�¡°Ä��°��´�«¹�¬µ�e»��oµ¥/�´��·�Ä®¤n�¸É¤̧�n°�»�£µ¡®¨´�¼�¦                

Á�¨¸É¥Å¤n�o°¥�ªnµ Ô.Ö �µ��³Â��Á�È¤ Ö.Ñ 
(ÒÓ) ¦³�́��ªµ¤¡¹�¡°Ä��°��¼oÄ�o�´��·��¸É¤̧�n°�´��·�Ä®¤n Á�¨¸É¥Å¤n�o°¥�ªnµ Ô.Ö �µ��³Â��Á�È¤ Ö.Ñ 
 
 �µ�´�°»�¤«¹�¬µ°µ��Îµ®���´ª�n��¸ÊÁ¡·É¤Á�·¤ Ä®o°��¨o°��́�¡́���·�Â¨³ª´��»�¦³��r�°�
�µ�´�² ®¦º°�Îµ®��Á�jµ®¤µ¥�µ¦�ÎµÁ�·��µ��¸É¼��¹Ê� Á¡ºÉ°�µ¦¥�¦³�́�¤µ�¦�µ��°���Á°� Ã�¥
�Îµ®��ÅªoÄ�¦µ¥¨³Á°̧¥��°�®¨´�¼�¦  
 �µ�´�°»�¤«¹�¬µ�¸É�³Å�o ¦́��µ¦¦́�¦°�¤µ�¦�µ�®¨´�¼�¦�µ¤�¦°�¤µ�¦�µ��»�ª»�·
¦³�́�°»�¤«¹�¬µÂ®n��µ�· �o°�¤̧�¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�¦¦¨»�µ¤Á�jµ®¤µ¥�´ª�n��¸Ê�´Ê�®¤�°¥¼nÄ�Á���r�̧
�n°Á�ºÉ°� Ó �e�µ¦«¹�¬µÁ¡ºÉ°�·��µ¤�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�µ¤ TQF �n°Å� �´Ê��¸ÊÁ���r�µ¦�¦³Á¤·��nµ��º° 
¤̧�µ¦�ÎµÁ�·��µ��µ¤�o° Ò–Ö Â¨³°¥nµ��o°¥¦o°¥¨³ ÙÑ �°��´ª�n��¸Ê�¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��¸É¦³�»ÅªoÄ�Â�n¨³�e 
 
Ò×. �µ¦�Îµ¤µ�¦�µ��»�ª»�·¦³�́��¦·��µ�¦¸µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r¼n�µ¦��·�´�·  
 �¦³�ª��µ¦�¸É�µ�´�°»�¤«¹�¬µ�Îµ¤µ�¦�µ��»�ª»�·¦³�´��¦·��µ�¦¸ µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r
¼n�µ¦¡́��µ®¨´�¼�¦Ä®¤n®¦º°®¨´�¼�¦�¦´��¦»� Á�}��́��̧Ê 
 Ò) Ä®o�µ�´�¡·�µ¦�µ�ªµ¤¡¦o°¤Â¨³«´�¥£µ¡Ä��µ¦�¦·®µ¦�́��µ¦«¹�¬µ�µ¤®¨´�¼�¦Ä�®́ª�o°
�nµ�Ç �¸É�Îµ®��Ä�¤µ�¦�µ��»�ª»�·¦³�́��¦·��µ�¦̧µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r 
 Ó) �µ�´�Â�n��´ Ê���³�¦¦¤�µ¦¡´��µ®¨´�¼�¦¦³�´��¦·��µ�¦¸ µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r 
�µ¤¤µ�¦�µ��»�ª»�·¦³�́��¦·��µ�¦̧ µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r �¹É��¦³�°��oª¥�¦¦¤�µ¦°¥nµ��o°¥ Ö �� 
Ã�¥¤̧°µ�µ¦¥r�¼o¦́��·��°�®¨´�¼�¦°¥nµ��o°¥ Ó �� �¼o�¦��»�ª»�·®¦º°�¼oÁ�¸É¥ª�µ�Ä�µ�µ/µ�µª·�µ    
�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°� �¹É�Á�}��»��¨£µ¥�°�°¥nµ��o°¥ Ó ��  ®µ�Á�}�®¨´�¼�¦�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�ª·«ª�¦¦¤�ª��»¤ 
Ä®o¤̧�¼oÂ���µ�°��r�¦ª·�µ�¸¡�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°�°¥nµ��o°¥ Ò �� Á¡ºÉ°�ÎµÁ�·��µ¦¡́��µ®¨´�¼�¦Ä®o°��¨o°��́�
¤µ�¦�µ��»�ª»�·¦³�́��¦·��µ�¦̧ µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r Ã�¥¤̧®́ª�o°�°�®¨´�¼�¦°¥nµ��o°¥�µ¤�̧É
�Îµ®��ÅªoÄ�Â�� ¤�°.Ó ¦µ¥¨³Á°̧¥��°�®¨´�¼�¦ 
 Ô) �µ¦¡́��µ®¨´�¼�¦¦³�́��¦·��µ�¦̧ µ�µª·�µÄ�Ç �°�µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r �µ¤�o° Ó) �́Ê� 
Ä�®́ª�o°¤µ�¦�µ��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o�¸É�µ�®ª´� �°��µ�¤µ�¦�µ��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o�¸É�Îµ®��ÅªoÄ�¤µ�¦�µ�
�»�ª»�·¦³�́��¦·��µ�¦̧  µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦rÂ¨oª �µ�´�°»�¤«¹�¬µ°µ�Á¡·É¤Á�·¤¤µ�¦�µ��¨�µ¦
Á¦¸¥�¦¼o�¹É��µ�´�²�o°��µ¦Ä®o�´��·�¦³�́��¦·��µ�¦¸ µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r �°���¤¸�»�¨´�¬�³Á�n�
®¦º°¡·Á«¬�ªnµ�´��·�Ä�¦³�´��»�ª»�·Â¨³µ�µª·�µÁ�̧¥ª�́��°��µ�´�°ºÉ�Ç Á¡ºÉ°Ä®oÁ�}�Å��µ¤�¦́��µ
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  ¤�°.Ò 

ÒÙ 

Â¨³��·�µ��°��µ�´�² Â¨³Á�}��¸É�Ä��°��»��¨�¸É�³Á¨º°�Á¦¸¥�®¨´�¼�¦�°��µ�́�² ®¦º°�¼o�¸É�Ä�
�³¦´��´��·�Á�oµ�Îµ�µ�Á¤ºÉ°ÎµÁ¦È��µ¦«¹�¬µ Ã�¥Ä®oÂ��Â���¸É�µ¦�¦³�µ¥�ªµ¤¦´��·��°��n°¤µ�¦�µ�
�¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o�µ�®¨´�¼�¦¼n¦µ¥ª·�µ (Curriculum Mapping) Á¡ºÉ°Ä®oÁ®È�ªnµÂ�n¨³¦µ¥ª·�µÄ�®¨´�¼�¦¤̧
�ªµ¤¦́��·��°�®¨´�®¦º°�ªµ¤¦´��·��°�¦°��n°¤µ�¦�µ��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o�oµ�Ä�  
 Õ)  �́��Îµ¦µ¥¨³Á°̧¥��°�¦µ¥ª·�µ ¦µ¥¨³Á°̧¥��°��¦³��µ¦�r£µ��µ¤ (�oµ¤̧) �µ¤�¸É
�Îµ®��ÅªoÄ�®¨´�¼�¦ Ã�¥¤̧®́ª�o°°¥nµ��o°¥�µ¤ Â�� ¤�°. Ô (¦µ¥¨³Á°̧¥��°�¦µ¥ª·�µ) Â¨³ Â�� ¤�°. Õ 
(¦µ¥¨³Á°̧¥��°��¦³��µ¦�r£µ��µ¤) �µ¤¨Îµ�́� ¡¦o°¤�´Ê�Â��Ä®oÁ®È�ªnµ Â�n¨³¦µ¥ª·�µ�³�ÎµÄ®oÁ�·��¨
�µ¦Á¦¸¥�¦¼o�¸É�µ�®ª´�Ä�Á¦ºÉ°�Ä� �µ�´�²�o°�¤°�®¤µ¥Ä®o£µ�ª·�µ/µ�µª·�µ �́��Îµ¦µ¥¨³Á°̧¥��°�¦µ¥ª·�µ
�»�¦µ¥ª·�µ ¦ª¤�´Ê�¦µ¥̈ ³Á°̧¥��°��¦³��µ¦�r£µ��µ¤ (�oµ¤̧) Ä®oÁ¦È�Á¦¸¥�¦o°¥�n°��µ¦Á�d�°� 
 Ö) �µ�´�°»�¤«¹�¬µ�o°�Á�°£µ�µ�´�² Á¡ºÉ°°�»¤́�·¦µ¥¨³Á°̧¥��°�®¨´�¼�¦�¹É�Å�o�́��Îµ
°¥nµ��¼��o°�¤�¼¦�rÂ¨oª�n°�Á�d�°� Ã�¥£µ�µ�´�²�ª¦�Îµ®��¦³��Â¨³�¨Å��°��µ¦�´��ÎµÂ¨³
°�»¤́�·¦µ¥¨³Á°̧¥��°�®¨´�¼�¦ ¦µ¥¨³Á°̧¥��°�¦µ¥ª·�µ Â¨³¦µ¥¨³Á°̧¥��°��¦³��µ¦�r£µ��µ¤ 
(�oµ¤̧) Ä®o�´�Á�� 
 ×) �µ�´�°»�¤«¹�¬µ�o°�Á�°¦µ¥¨³Á°̧¥��°�®¨´�¼�¦ �¹É�£µ�µ�´�²°�»¤́�·Ä®oÁ�d�°�Â¨oª
Ä®oÎµ�́��µ���³�¦¦¤�µ¦�µ¦°»�¤«¹�¬µ¦´��¦µ�£µ¥Ä� ÔÑ ª´� �́�Â�n£µ�µ�´�² °�»¤́�·  
 Ø) Á¤ºÉ°£µ�µ�´�² °�»¤́�·�µ¤�o° Ö) Â¨oªÄ®o¤°�®¤µ¥°µ�µ¦¥r�¼o°�Â�n¨³¦µ¥ª·�µ
�ÎµÁ�·��µ¦�́��µ¦Á¦̧¥��µ¦°��µ¤�¨¥»��r�µ¦°�Â¨³�µ¦�¦³Á¤·��¨�¸É�Îµ®��ÅªoÄ�¦µ¥¨³Á°¸¥��°�
®¨´�¼�¦ ¦µ¥¨³Á°̧¥��°�¦µ¥ª·�µ Â¨³¦µ¥¨³Á°̧¥��°��¦³��µ¦�r£µ��µ¤ (�oµ¤̧) Ä®o�¦¦¨»
¤µ�¦�µ��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o�¸É�µ�®ª´��°�µ�µ/µ�µª·�µ 
 Ù) Á¤ºÉ°·Ê�»��µ¦Á¦̧¥��µ¦°� �µ¦�¦³Á¤·��¨Â¨³�µ¦�ª�°��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o�°�Â�n¨³¦µ¥ª·�µ
Â¨³�¦³��µ¦�r£µ��µ¤Ä�Â�n¨³£µ��µ¦«¹�¬µÂ¨oª Ä®o°µ�µ¦¥r�¼o°��´��Îµ¦µ¥�µ��¨�µ¦
�ÎµÁ�·��µ¦�°�¦µ¥ª·�µ �¹É�¦ª¤�¹��µ¦�¦³Á¤·��¨Â¨³�µ¦�ª�°��¨�µ¦Á¦̧¥�Ä�¦µ¥ª·�µ�¸É��
¦́��·��°�¡¦o°¤�{�®µ/°»�¦¦�Â¨³�o°Á�°Â�³ Ã�¥¤̧®́ª�o°°¥nµ��o°¥�µ¤Â�� ¤�°.Ö (¦µ¥�µ��¨
�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�°�¦µ¥ª·�µ) Â¨³Â�� ¤�°.× (¦µ¥�µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�°��¦³��µ¦�r£µ��µ¤) 
Ä®o°µ�µ¦¥r�¼o¦́��·��°�®¨´�¼�¦�¦³¤ª¨/ª·Á�¦µ³®r�¦³·��·£µ¡Â¨³�¦³·��·�¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦ Â¨³
�́��Îµ¦µ¥�µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�°�®¨´�¼�¦Ä�£µ¡¦ª¤�¦³�Îµ�e�µ¦«¹�¬µÁ¤ºÉ°·Ê��e�µ¦«¹�¬µ Ã�¥¤̧
®́ª�o°°¥nµ��o°¥�µ¤Â�� ¤�°.Ø (¦µ¥�µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�°�®¨´�¼�¦) Á¡ºÉ°Ä�oÄ��µ¦¡·�µ¦�µ
�¦´��¦»�Â¨³¡´��µ�¨¥»��r�µ¦°� �¨¥»��r�µ¦�¦³Á¤·��¨Â¨³Â�oÅ��{�®µ°»�¦¦��¸ÉÁ�·��¹Ê� Â¨³®µ�
�ÎµÁ�}��³�o°��¦́��¦»�®¨´�¼�¦®¦º°�µ¦�́��µ¦Á¦̧¥��µ¦°��Èµ¤µ¦��¦³�ÎµÅ�o 
 Ú) Á¤ºÉ°�¦�¦°�®¨´�¼�¦ Ä®o�́��Îµ¦µ¥�µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�°�®¨´�¼�¦ Ã�¥¤¸®́ª�o°Â¨³
¦µ¥¨³Á°̧¥�°¥nµ��o°¥�µ¤Â�� ¤�°.Ø (¦µ¥�µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�°�®¨´�¼�¦) Á�n�Á�̧¥ª�́��µ¦
¦µ¥�µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�°�®¨´�¼�¦Ä�Â�n¨³�e�µ¦«¹�¬µ Â¨³ª·Á�¦µ³®r�¦³·��·£µ¡Â¨³�¦³·��·�¨
�°��µ¦�¦·®µ¦�́��µ¦®¨´�¼�¦Ä�£µ¡¦ª¤ ªnµ�´��·��¦¦¨»¤µ�¦�µ��¨�µ¦Á¦¸¥�¦¼o�µ¤�¸É�µ�®ª´�Åªo
®¦º°Å¤n ¦ª¤�´Ê�Ä®o�Îµ�¨�µ¦ª·Á�¦µ³®r¤µ�¦´��¦»�Â¨³¡´��µ®¨´�¼�¦Â¨³/®¦º°�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�°�
®¨´�¼�¦�n°Å� 
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  ¤�°.Ò 

ÒÚ 

ÒØ.  �µ¦Á�¥Â¡¦n®¨´�¼�¦�¸É¤̧�»�£µ¡Â¨³¤µ�¦�µ��µ¤�¦°�¤µ�¦�µ��»�ª»�·² �¹É��´��¹�Ä�
�µ��o°¤¼¨®¨´�¼�¦Á¡ºÉ°�µ¦Á�¥Â¡¦n (Thai Qualifications Register: TQR) 

 Á¡ºÉ°�¦³Ã¥��r�n°�µ¦�Îµ�́��¼Â¨�»�£µ¡�µ¦�́��µ¦«¹�¬µ�°���³�¦¦¤�µ¦�µ¦°»�¤«¹�¬µ �µ¦
¦́�¦°��»�ª»�·Á¡ºÉ°�Îµ®��°́�¦µÁ�·�Á�º°�Ä��µ¦Á�oµ¦́�¦µ��µ¦�°���³�¦¦¤�µ¦�oµ¦µ��µ¦¡¨Á¦º°� (�.¡.) 
�µ¦¦́�¦°��»�ª»�·Á¡ºÉ°�µ¦«¹�¬µ�n°®¦º°�Îµ�µ�Ä��nµ��¦³Á�« Â¨³Á�}��o°¤¼¨Îµ®¦´��¼o�¦³�°��µ¦ ´��¤ Â¨³
�¼o¤̧nª�Å�onª�Á̧¥�³µ¤µ¦��¦ª�°�®¨´�¼�¦�¸É¤̧�»�£µ¡Â¨³¤µ�¦�µ�Å�oÃ�¥³�ª� Ä®oÎµ�́��µ�
��³�¦¦¤�µ¦�µ¦°»�¤«¹�¬µÁ�¥Â¡¦n®¨´�¼�¦�¸É¤̧�»�£µ¡Â¨³¤µ�¦�µ��µ¤�¦°�¤µ�¦�µ��»�ª»�·² 
�¹É��´��¹�Ä��µ��o°¤¼¨®¨´�¼�¦Á¡ºÉ°�µ¦Á�¥Â¡¦n (Thai Qualifications Register: TQR) Á¤ºÉ°�µ�´�²Å�o
Á�d�°�Å�Â¨oª°¥nµ��o°¥�¦¹É�¦³¥³Áª¨µ�°�®¨´�¼�¦�µ¤®¨´�Á���r�n°Å��̧Ê 
 ÒØ.Ò Á�}�®¨´�¼�¦�¸ÉÅ�o¦́�°�»¤́�·�µ�£µ�µ�´�°»�¤«¹�¬µ�n°�Á�d�°�Â¨³Å�oÂ�o�Îµ�́��µ�
��³�¦¦¤�µ¦�µ¦°»�¤«¹�¬µ¦´��¦µ�£µ¥Ä� ÔÑ ª´��́�Â�n£µ�µ�´�°»�¤«¹�¬µ°�»¤́�·®¨´�¼�¦�´Ê� 
 ÒØ.Ó �¨�µ¦�¦³Á¤·��»�£µ¡£µ¥Ä��µ¤�´ª�n��¸Ê�¸É�Îµ®��ÅªoÄ�¦µ¥¨³Á°¸¥��°�®¨´�¼�¦
�¹É�°��¨o°��́��µ¦�¦³�́��»�£µ¡£µ¥Ä��³�o°�¤̧�³Â��Á�¨¸É¥¦³�́��̧�¹Ê�Å��n°Á�ºÉ°��́� Ó �e �́��´Ê�Â�n
Á�d�°�®¨´�¼�¦�¸ÉÅ�o¡́��µ�µ¤�¦°�¤µ�¦�µ��»�ª»�·¦³�́��¦·��µ�¦̧ µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r �¸ÉÅ�o
�Îµ®���´ª�n��¸ÊÂ¨³/®¦º°Á���r�µ¦�¦³Á¤·�Á¡·É¤Á�·¤ �¨�µ¦�¦³Á¤·��»�£µ¡�³�o°�Á�}�Å��µ¤
®¨´�Á���r�¸É¤µ�¦�µ��»�ª»�·¦³�́��¦·��µ�¦̧ µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r �Îµ®�� �¹��³Å�o¦́��µ¦Á�¥Â¡¦n  
 ÒØ.Ô ®¨´�¼�¦Ä��¸ÉÅ¤nÅ�o¦́��µ¦Á�¥Â¡¦n Ä®o�µ�´�°»�¤«¹�¬µ�ÎµÁ�·��µ¦�¦́��¦»��µ¤Á�ºÉ°�Å��¸É
��³�¦¦¤�µ¦�µ¦°»�¤«¹�¬µ�³�Îµ®���µ��¨�µ¦�¦³Á¤·��n°Å� 
 ÒØ.Õ �¦�̧®¨´�¼�¦Ä�Å�o¦́��µ¦Á�¥Â¡¦nÂ¨oª �µ�´�°»�¤«¹�¬µ�³�o°��Îµ�́��¼Â¨Ä®o¤̧�µ¦¦́�¬µ
�»�£µ¡Ä®o¤̧¤µ�¦�µ�°¥¼nÁ¤° Ã�¥�¨�µ¦�¦³Á¤·��»�£µ¡£µ¥Ä��o°�¤̧�³Â��Á�¨¸É¥°¥¼nÄ�¦³�́��̧�¹Ê�Å� 
®¦º°Á�}�Å��µ¤�¸É¤µ�¦�µ��»�ª»�·¦³�́��¦·��µ�¦̧ µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r �Îµ®���»��e®¨´��µ�Å�o¦́�
�µ¦Á�¥Â¡¦n ®µ��n°¤µ�¦µ��ªnµ�¨�µ¦�¦³Á¤·��»�£µ¡®¨´�¼�¦�°��µ�´�°»�¤«¹�¬µÄ�Å¤nÁ�}�Å�
�µ¤�¸É�Îµ®�� Ä®oÎµ�́��µ���³�¦¦¤�µ¦�µ¦°»�¤«¹�¬µÁ�°��³�¦¦¤�µ¦�µ¦°»�¤«¹�¬µÁ¡ºÉ°
¡·�µ¦�µ�°��µ¦Á�¥Â¡¦n®¨´�¼�¦�´Ê� ���ªnµ�µ�´�°»�¤«¹�¬µ�́Ê��³Å�o¤̧�µ¦�¦´��¦»��µ¤Á�ºÉ°�Å��°�
��³�¦¦¤�µ¦�µ¦°»�¤«¹�¬µ  
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  ¤�°.Ò 

ÓÑ 

ÒÙ. £µ���ª� 
 

ÒÙ.Ò Á�ºÊ°®µµ¦³Îµ�´��°�µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r  
 Á�ºÊ°®µµ¦³Îµ�´�Ä�Â�n¨³µ�µª·�µ�°�µ�µª·«ª�¦¦¤«µ�¦r Â�n�°°�Á�}��¨»n¤�ªµ¤¦¼o�nµ�Ç 
(�o° Ù) �¹É�Â�n¨³�¨»n¤�ªµ¤¦¼oµ¤µ¦�°µ��ÎµÂ��¥n°¥Á�}�Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o Ã�¥�ªµ¤´¤¡́��r¦³®ªnµ�Á�ºÊ°®µ
�ªµ¤¦¼o�́�°��r�ªµ¤¦¼o¡ºÊ��µ�Ä�®´ª�o° Ô Â��Å�o�oª¥�´ª°¥nµ�¦µ¥¨³Á°̧¥�Á�ºÊ°®µª·�µ�µ¤�µ¦µ�
�́��n°Å��̧Ê 
 

ÒÙ.Ò.Ò µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ 
 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡ºÊ��µ��µ�ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµÂ¨³ª��¦°·Á¨È��¦°�·�r 
ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ¡ºÊ��µ�         
(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼oÁ�¡µ³�oµ��µ�ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ 
ª·«ª�¦¦¤ Å¢¢jµ�Îµ΅� / Å¢¢jµºÉ°µ¦/Ã�¦�¤�µ�¤ / °·Á È̈��¦°�·�r / ¦³��ª´��»¤/
ª·«ª�¦¦¤°´�Ã�¤´�· 

        

 
®¤µ¥Á®�»  Á�ºÉ°��µ�µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ Á�}�µ�µª·�µ�¸ÉÁ¦¸¥�¦¼oÁ�̧É¥ª�́�«µ�¦r�´ÉªÅ��¸É

Á�̧É¥ª�o°��́�Å¢¢jµ ¤·Å�o¤»n�Á�o�µ¦³�ªµ¤¦¼oÄ�Â���ª·�µ¥n°¥Ä�Á�}�®¨´� Á¤º°��́�
�µ¦�¼¦�µ�µ¦«µ�¦rÄ�Â���ª·�µ¥n°¥�nµ�Ç (�¼�o° Ù.Ó �¹� Ù.Ö) Á�oµ�oª¥�́� �¹É�
®¨´�¼�¦�°�Â�n¨³�µ�´� °µ�¤̧Ã�¦�¦oµ��°��µ¦�¼¦�µ�µ¦�¸ÉÁ�o��ªµ¤¦¼oÁ�¡µ³Ä�
µ�µª·�µ¥n°¥Å¤nÁ®¤º°��´� �´��́Ê�Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼oÄ�®¨´�¼�¦�¹��¹Ê��´�Á°�¨´�¬�r�°� 
Â�n¨³®¨´�¼�¦ �´Ê��̧Êµ¤µ¦�Ä�oÁ�ºÊ°®µ®¨´�¼�¦�°�Â�n¨³µ�µª·�µ¥n°¥Ä�Â����¸É�o°��µ¦
¤»n�Á�o�Á�}�Â�ª�µ�Ä��µ¦°°�Â��®¨´�¼�¦Å�o 

 
ÒÙ.Ò.Ó µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ (µ�µ¥n°¥Å¢¢jµ�Îµ¨´�) 

 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡ºÊ��µ��µ�ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµÂ¨³ª��¦°·Á¨È��¦°�·�r 
ª��¦Å¢¢jµ (Electric Circuits) X    X X   
Â¤nÁ® È̈�Å¢¢jµ (Electromagnetics) X X  X  X   
ª��¦Â¨³°»��¦�r°·Á È̈��¦°�·�r  
(Electronic Circuits and Devices) 

X   X  X   
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  ¤�°.Ò 

ÓÒ 

(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦ª´� Á�¦ºÉ°�¤º°ª´� Â¨³ª·«ª�¦¦¤¦³���ª��»¤ 
�µ¦ª´�Â¨³Á�¦ºÉ°�¤º°ª́��µ�Å¢¢jµ  
(Electrical Measurement and Instruments) 

X    X X   

�µ¦�Îµ�Îµ¨°� �µ¦ª·Á�¦µ³®rÂ¨³°°�Â��¦³���ª��»¤  
(Control System Modeling, Analysis and Design) 

X X   X X   

(Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦Â�¨�¦¼�¡¨´��µ�Â¨³�µ¦��́Á�¨ºÉ°� 
Á�¦ºÉ°��´�¦�¨Å¢¢jµ (Electrical Machines) X X   X X   
(Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��Å¢¢jµ�Îµ¨´�  ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµÂ¦�¼� Â¨³ ¤µ�¦�µ��µ¦�·��´Ê��µ�Å¢¢jµ 
�µ¦� ·̈� n��nµ¥ Â¨³�Îµ®�nµ¥�µ�Å¢¢jµ�Îµ΅�  
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution) 

X    X X   

�µ¦ª·Á�¦µ³®r¦³��Å¢¢jµ�Îµ΅� (Electric Power System Analysis) X    X X   
�µ¦°°�Â�� �µ¦�¦³¤µ��µ¦ Â¨³�µ¦�·��́Ê��µ�Å¢¢jµ  
(Electrical System Design, Estimation and Installation) 

    X X X  

ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµÂ¦�¼� (High Voltage Engineering) X    X X   
 

ÒÙ.Ò.Ô µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ (µ�µ¥n°¥Å¢¢jµºÉ°µ¦/Ã�¦�¤�µ�¤)  
 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡ºÊ��µ��µ�ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r 
ª��¦Å¢¢jµ (Electric Circuits) X    X X   
Â¤nÁ® È̈�Å¢¢jµ (Electromagnetics) X X  X  X   
°·Á È̈��¦°�·�r (Electronics) X   X  X   
́��µ�Â¨³¦³�� (Signals and Systems) X     X   
(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��§¬�¸�µ¦ºÉ°µ¦ 
�µ¦ºÉ°µ¦°�µ È̈°�Â¨³�·�·�°¨ (Analog and Digital Communications) X    X X   
(Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�¦³¤ª¨�¨´��µ� 
�µ¦�¦³¤ª¨�΅��µ� (Signal Processing) X     X   
(Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�°»��¦�rºÉ°µ¦Â¨³�µ¦n�´��µ� 
µ¥n�́��µ� (Transmission Lines) X   X  X   
°»��¦�rÂ¨³ª��¦ºÉ°µ¦ (Communication Devices and Circuits) X   X  X   
µ¥°µ�µ«Â¨³�µ¦�¦³�µ¥� º̈É� (Antenna and Wave Propagation) X   X  X   
(Ö) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��Å¢¢jµºÉ°µ¦Â¨³Á�¦º°�nµ¥         
¦³��ºÉ°µ¦ (Communication Systems) X    X X X  
�µ¦ºÉ°µ¦�o°¤¼¨Â¨³Á�¦º°�nµ¥ (Data Communications and Networking) X     X X  
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  ¤�°.Ò 

ÓÓ 

ÒÙ.Ò.Õ µ�µª·�µµ�µª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ (µ�µ¥n°¥°·Á¨È��¦°�·�r) 
 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡ºÊ��µ��µ�ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r 
�µ¤Â¨³� º̈É�Â¤nÁ® È̈�Å¢¢jµ (Electromagnetics waves) X X  X X X   
ª́�»«µ�¦r (Á�o��oµ�ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ) X X X X X X   
(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ�ª��¦Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r 
�µ¦ª·Á�¦µ³®rª��¦Å¢¢jµÂ¨³°·Á È̈��¦°�·�r (°�µ È̈°�Â¨³�·�·�°¨) X    X X   
ª��¦¦ª¤¡ºÊ��µ�Â��°�µ È̈°�    X  X   
ª��¦¦ª¤¡ºÊ��µ�Â���·�·�°¨    X  X   
�µ¦°°�Â��ª��¦°·Á È̈��¦°�·�rÂ��°�µ È̈°� X    X X   
�µ¦°°�Â��ª��¦°·Á È̈��¦°�·�rÂ���·�·�°¨ X    X X   
(Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�´��µ�(°�µ¨È°�Â¨³�·�·�°¨) Â¨³�µ¦�ÎµÁ�·��¦¦¤ª·�̧́��µ� 
�µ¦�ÎµÁ�·��¦¦¤ª·�¸́��µ� (°�µ È̈°�Â¨³�·�·�°¨) X     X   
¦³���ª��»¤Á�·�Áo� (°�µ È̈°�Â¨³�·�·�°¨) X     X   
Á�¦ºÉ°��´�¦�¨Å¢¢jµ (°�µ È̈°�Â¨³�·�·�°¨) X X   X X   
Á�¦ºÉ°�¤º°ª́�Â¨³�µ¦ª´��µ�Å¢¢jµ (°�µ È̈°�Â¨³�·�·�°¨) X X X X X X  X 
(Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª��¦¦ª¤Â¨³¤°��¨ {��ª́ 
·É��¦³�·¬�rµ¦�¹É��´ª�Îµ X   X X X   
Å¤Ã�¦Ã¡¦Á�Á�°¦rÂ¨³�µ¦�¦³¥»��rÄ�o�µ� X    X X   
 

ÒÙ.Ò.Ö µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµ (µ�µ¥n°¥¦³��ª´��»¤ /ª·«ª�¦¦¤°́�Ã�¤´�·) 
 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò)  �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡ºÊ��µ��µ�ª·«ª�¦¦¤Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r  
       (Basic Electrical and Electronics Engineering) 
ª��¦Å¢¢jµ (Electric Circuits)  X    X X   
°»��¦�rÂ¨³ª��¦°·Á È̈��¦°�·�r (Electronic Circuits and Devices)  X   X X X   
ª��¦�·�·�°¨Â¨³Å¤Ã�¦Ã�¦Á�Á�°¦r (Digital Circuits and Microprocessors) X     X   
(Ó)  �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦ª´�Â¨³Á�¦ºÉ°�¤º° (Measurements and Instrumentation)  
�µ¦ª´� (Measurements)  X X X   X   
Á��Á�°¦rÂ¨³�¦µ�r�·ªÁ�°¦r (Sensor and Transducer) ®¦º° X  X X  X   
Á�¦ºÉ°�¤º° (Instrumentation) X     X X  
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  ¤�°.Ò 

ÓÔ 

(Ô)  �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��Â¨³�µ¦�ª��»¤ (System and Control) 
́��µ�Â¨³¦³�� (Signal and System)  X     X   
�µ¦�ª��»¤�j°��΅� (Feedback Control) ®¦º° X X X   X   
¦³��°´�Ã�¤´�· (Automation Systems)  X     X   
(Õ)  �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��µ¦�Á�«Ä�°»�µ®�¦¦¤ (Industrial Information System) 
Ã�¦��nµ¥�°¤¡·ªÁ�°¦r (Computer Network) ®¦º° X     X X  
�µ¦ºÉ°µ¦�o°¤¼¨Ä�°»�µ®�¦¦¤ (Industrial Data Communication) ®¦º° X     X X  
�°¢�rÂª¦rÄ��µ�¦³��°´�Ã�¤´�· (Automation Software) X     X X  
(Ö)  �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��¦·®µ¦Â¨³�´��µ¦¦³���ª��»¤Ä�°»�µ®�¦¦¤ (Industrial Management) 
�µ¦�ª��»¤�»�£µ¡ (Quality Control)  X      X  
�µ¦�´��µ¦°»�µ®�¦¦¤ (Industrial Management) ®¦º° X      X  
�ªµ¤�¨°�£́¥Ä�°»�µ®�¦¦¤ (Industrial Safety)   X X   X X  
 

ÒÙ.Ò.× µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Á¤��µ�¦°�·�r 
 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��¨«µ�¦rÂ¨³Á�¦ºÉ°��´�¦�¨ 
�¨«µ�¦r X X  X     
�µ¦°°�Â��Á�¦ºÉ°��´�¦�¨ X X  X     
¡¨«µ�¦r�°�¦³�� (Dynamic Systems) X X    X   
(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�Å¢¢jµÂ¨³°·Á¨È��¦°�·�r 
ª��¦Â¨³°»��¦�rÅ¢¢jµ X     X   
ª��¦Â¨³°»��¦�r°·Á È̈��¦°�·�r X     X   
Á�¦ºÉ°��´�¦�¨Å¢¢jµ X X    X   
(Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��°́�Ã�¤´�·Â¨³�°¤¡·ªÁ�°¦r 
�§¬�¸�ª��»¤Â¨³�´ª�ª��»¤ X X    X   
°»��¦�r�¦ª��´�Â¨³�´ª�¦³�»o� (sensor and actuator) X X    X   
�µ¦Á�¸¥�Ã�¦Â�¦¤�µ¦�ª��»¤ X     X   
(Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�Á¤��µ�¦°�·�r�¦³¥»��r 
�¦³�ª��µ¦� ·̈�    X   X  
�µ¦Á�¸¥�Â��ª·«ª�¦¦¤ X X    X   
� ·̈�£́��r  X  X  X X  
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  ¤�°.Ò 

ÓÕ 

ÒÙ.Ò.Ø µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Á�¦ºÉ°��¨  
 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦°°�Â��Á�·��¨  (Mechanical Design) 
�µ¦Á�¸¥�Â��ª·«ª�¦¦¤ (Engineering drawing)    X   X  
£µ¦³Â���·�¥r (Static loadings) X X       
£µ¦³Â��¡¨«µ�¦r®¦º°Â��Â�¦�´� (Dynamic or variable loadings) X X       
ª́�»ª·«ª�¦¦¤ (Engineering materials)    X     
�¨«µ�¦rª́�» (Mechanics of materials) X X  X X    
�¦³�ª��µ¦� ·̈� (Manufacturing process)    X   X  
�µ¦ª·Á�¦µ³®rÂ¨³°°�Â���·Ê�nª�¥µ�¥��r®¦º°Á�¦ºÉ°��´�¦�¨ 
(Analysis and design of vehicles or machine components) 

X X  X    X 

(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�°»�®«µ�¦rÂ¨³�°�Å®¨ (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
�¨«µ�¦r�°�Å®¨ (Fluids mechanics) X  X  X    
°»�®¡¨«µ�¦r  (Thermodynamics) X  X  X    
�µ¦�nµ¥Á��ªµ¤¦o°� (Heat transfer) X  X  X    
�µ¦ª·Á�¦µ³®rÂ¨³°°�Â��¦³��Â¨³°»��¦�rÁ�·��ªµ¤¦o°� 
(Analysis and design of thermal systems and their equipments) 

X  X  X  X X 

¡΅��µ�Â¨³�µ¦Á�¨̧É¥�¦¼��°�¡¨´��µ�  
(Energy and Energy Conversion) 

X  X  X X X X 

(Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��¡¨«µ�¦rÂ¨³�µ¦�ª��»¤ (Dynamic Systems and Control) 
Å¢¢jµÂ¨³°·Á È̈��¦°�·�r (Electricity and Electronics)      X   
¦³��¡¨«µ�¦r (Dynamic System) X X X      
�µ¦�ª��»¤¦³�� (System Control) X      X  
 

ÒÙ.Ò.Ù µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤¥µ�¥��r 
 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�Ã�¦�¦oµ�Â¨³�·Ê�nª�®¨´��°�¥µ�¥��r  
�»��o��Îµ΅� (Propulsion unit)   X X X X X    
�»�n��Îµ΅�Â¨³Á�¸¥¦r (Driveline and transmission units) X X   X    
¦³���´��´�Á¨̧Ê¥ª (Steering system) X X       
¦³��¦°�¦´��ÊÎµ®�´� (Suspension system) X X  X     
Ã�¦�¦oµ�¥µ�¥��r (Vehicle structure); �́ª�́�¥µ�¥��r (Vehicle body) X X X X     
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  ¤�°.Ò 

ÓÖ 

(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��Á¦·¤�°�¥µ�¥��r 
¦³��Å¢¢jµ¦�¥��r (Electrical system for vehicles);  
¦³��°·Á È̈��¦°�·�r¥µ�¥��r (Electronic system for vehicle) 

X    X    

¦³���¦´�°µ�µ«¥µ�¥��r (Air conditioning system for vehicles);  
¦³���nµ¥Á�°µ�µ«¥µ�¥��r (Ventilation system for vehicles) 

X X   X    

(Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡¨«µ�¦r¥µ�¥��r 
¡ºÊ��µ�¡¨«µ�¦r�µ¦Á� º̈É°��̧É�°�¥µ�¥��r (Fundamentals of vehicle dynamics) X X       
�µ¦ª·Á�¦µ³®r�µ¦́É�³Á�º°�¥µ�¥��r (Ride analysis);  
�µ¦ª·Á�¦µ³®r�µ¦¤�»¨Ä���³Á�oµÃ�o� (Steady state cornering analysis); 

X X       

 
ÒÙ.Ò.Ú µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Á�¬�¦ 

 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�Á�¦ºÉ°��´�¦�¨Á�¬�¦ (Agriculture Machinery) 
Á�¦ºÉ°��´�¦�¨Á�¬�¦ X X    X   
�¨«µ�¦r X X       
(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤�·�Â¨³�ÊÎµ (Soil and Water Engineering) 
�¨«µ�¦r�°�Å®¨ X  X      
¦³���¸ÉÁ�¸É¥ª�o°��´��·�Â¨³�ÊÎµ X  X     X 
(Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤�µ¦Â�¦¦¼��¨·��¨Á�¬�¦ (Agriculture Process Engineering) 
�¦³�ª��µ¦Â�¦¦¼�� ·̈��¨Á�¬�¦ X   X    X 
°»�®¡¨«µ�¦r X  X  X    
(Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�°µ�µ¦Á¡ºÉ°�µ¦Á�¬�¦ (Farm Structure) 
°µ�µ¦�µ��µ¦Á�¬�¦Â¨³¦³���̧ÉÁ�¸É¥ª�o°� X X X   X   
 

ÒÙ.Ò.ÒÑ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤°»�µ®�µ¦ 
 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª´�»Â¨³�¦³�ª��µ¦�¨·� (Materials and Manufacturing Processes) 
�¦³�ª��µ¦�µ�ª·«ª�¦¦¤�°�ª́�»Ã¨®³Â¨³°Ã¨®³ X X X X X X  X 
�µ¦ª·Á�¦µ³®rÂ¨³°°�Â��� ·̈�£́��rÂ¨³�¦³�ª��µ¦ X X X X X X X  
(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³���µ�Â¨³�ªµ¤�¨°�£´¥ (Work Systems and Safety) 
�µ¦«¹�¬µÂ¨³°°�Â��¦³���µ�    X X   X  X X 
�ªµ¤�¨°�£́¥ �µ¦¥«µ�¦r Â¨³°µ�¸ª°�µ¤´¥ X X X X X X X X 
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  ¤�°.Ò 

Ó× 

(Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³���»�£µ¡ 
�µ¦�ª��»¤�»�£µ¡ X      X  
�µ¦�´��µ¦�»�£µ¡Á�·�¦ª¤ X      X  
(Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�Á«¦¬�«µ�¦rÂ¨³�µ¦Á�·� 
Á«¦¬�«µ�¦rª·«ª�¦¦¤   X   X X  X  
�µ¦ª·Á�¦µ³®r�o��»��µ�°»�µ®�¦¦¤ X   X X  X  
(Ö) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�´��µ¦�µ¦�¨·�Â¨³�ÎµÁ�·��µ¦  
      (Production and Operations Management) 
�µ¦ªµ�Â��Â¨³�ª��»¤�µ¦� ·̈�   X      X  
�µ¦ª·�´¥�ÎµÁ�·��µ� X      X  
�µ¦�´�°��r�¦�µ�°»�µ®�¦¦¤Â¨³�µ¦�´��µ¦  X      X  
�µ¦�´��µ¦¦³���n°¤�Îµ¦»� X X X X X X X  
�µ¦�´��µ¦¡΅��µ�Â¨³·É�Âª� ö°¤ X X X X X X X X 
(×) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�¼¦�µ�µ¦ª·�̧�µ¦�µ�ª·«ª�¦¦¤°»�µ®�µ¦  
      (Integration of Industrial Engineering Techniques) 
�µ¦°°�Â���´�Ã¦��µ� X X X X X X X X 
Ã�¦��µ�ª·«ª�¦¦¤°»�µ®�µ¦ X X X X X X X X 
 

ÒÙ.Ò.ÒÒ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Ã¥�µ 
 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤Ã�¦�¦oµ�Â¨³ª´�» (Structural Engineering & Materials) 
�µ¦ª·Á�¦µ³®rÂ¨³°°�Â��Ã�¦�¦oµ� X X  X     
(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤��¡¸ Â¨³�¨«µ�¦r (Soil & Hydraulic Engineering) 
ª·«ª�¦¦¤��¡̧ ®¦º°�¨«µ�¦r X X X X   X  
(Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤Îµ¦ª� Â¨³�µ¦�´��µ¦  

(Surveying & Engineering Management) 
ª·«ª�¦¦¤Îµ¦ª� ®¦º° X      X  
�µ¦�¦·®µ¦�µ��n°¦oµ� ®¦º° X      X  
ª·«ª�¦¦¤¦³���¦³�µ ®¦º°»�µ£·�µ¨ ®¦º° X X X X   X X 
ª·«ª�¦¦¤�µ� ®¦º° X X X X   X  
ª·«ª�¦¦¤��n� X      X  
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  ¤�°.Ò 

ÓØ 

 ÒÙ.Ò.ÒÓ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Á�¤̧   
 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡ºÊ��µ��µ�ª·«ª�¦¦¤Á�¤̧ 
�»¨¤ª¨Â¨³¡΅��µ� (Mass and Energy Balances) X  X X     
°»�®¡¨«µ�¦r (Thermodynamics) X  X X X    
�¨�¡¨«µ�¦r (Kinetics) X   X     
(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�¦³¥»��r�µ�ª·«ª�¦¦¤Á�¤¸ 
�¨«µ�¦r�°�Å®¨ (Fluid Mechanics) X  X      
�µ¦�nµ¥Ã°��ªµ¤¦o°� (Heat Transfer) X  X  X    
�µ¦�nµ¥Ã°�¤ª¨µ¦ (Mass Transfer) X  X X     
�µ¦°°�Â���¦³�ª��µ¦ (Process Design) X  X X   X  
�µ¦°°�Â���́���·�¦�r (Reactor Design) X  X X   X  
�µ¦�ª��»¤�¦³�ª��µ¦ (Process Control) X  X X  X   
(Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦°°�Â��Â¨³�µ¦�´��µ¦Ã¦��µ� 
�ªµ¤�¨°�£́¥ (Safety)       X  
Á«¦¬�«µ�¦rª·«ª�¦¦¤ (Engineering Economy) X      X  
·É�Âª� ö°¤ (Environment)    X X  X X 
 

ÒÙ.Ò.ÒÔ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤·É�Âª�¨o°¤ 
 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤�µ¦�¦³�µÂ¨³�ÊÎµÁ¸¥    

(Water and Wastewater Engineering) 
�¦³�ª��µ¦�¦´��¦»��»�£µ¡�ÊÎµÂ¨³�Îµ�́��ÊÎµÁ̧¥   
(Water and wastewater treatment processes) 

X  X X X   X 

�µ¦°°�Â��¦³���¦´��¦»��»�£µ¡�ÊÎµÂ¨³�Îµ�́��ÊÎµÁ̧¥ 
(Design of water and wastewater treatment systems) 

X  X X X   X 

(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤�¥³¤¼¨ °¥Â¨³�°�Á̧¥°́��¦µ¥  
(Solid Waste and Hazardous Waste  Engineering)  

�µ¦�´��µ¦�¥³¤¼¨ °¥  
(Solid waste management) 

X X  X X  X X 

�µ¦�´��µ¦�°�Á̧¥°´��¦µ¥ 
(Hazardous waste management) 

X X  X X  X X 
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  ¤�°.Ò 

ÓÙ 

(Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�ª��»¤¤¨¡·¬�µ�°µ�µ«  ¤¨¡·¬�µ�Á¸¥� Â¨³�µ¦´É�³Á�º°�  
(Air Pollution, Noise and Vibration Control) 

�µ¦�ª��»¤¤¨¡·¬�µ�°µ�µ«  
(Air pollution control) 

X X X X X  X X 

�µ¦�ª��»¤¤¨¡·¬�µ�Á̧¥� Â¨³�µ¦́É�³Á�º°�  
(Noise and vibration control) 

X X  X X  X X 

(Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��Â¨³�µ¦�´��µ¦·É�Âª�¨o°¤  
(Environmental System and Management) 

¦³��Â¨³�µ¦�´��µ¦·É�Âª� ö°¤ 
(Environmental System and Management) 

X   X X  X X 

 
ÒÙ.Ò.ÒÕ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤Á®¤º°�Â¦n 

 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�ÎµÁ®¤º°�Â¨³°°�Â��Á®¤º°�Â¦n 
�µ¦�ÎµÁ®¤º°�Â¨³°°�Â��Á®¤º°��·ª�·�  
(Surface Mining and Mine Design) 

X X X   X X X 

�µ¦�ÎµÁ®¤º°�Â¨³°°�Â��Á®¤º°�Ä�o�·�  
(Underground Mining and Mine Design) 

X X X   X X X 

(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦Â�n�Â¦n 
�µ¦Â¥�Â¦n�oª¥ª·�¸�µ¥£µ¡  
(Mineral Processing by Physical Separations) 

X  X X X X  X 

�µ¦Â¥�Â¦n�oª¥ª·�¸Á�¤¸  
(Mineral Processing by Chemical Separations) 

X  X X X   X 

(Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤ª´��»¦³Á�·� 
ª·«ª�¦¦¤ª´��»¦³Á�·�Â¨³�µ¦¦³Á�·�®·�  
(Explosive Engineering and Rock Blasting) 

X X  X X X   

(Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�«·¨µ�¨«µ�¦rÂ¨³«·̈ µª·«ª�¦¦¤ 
«·¨µ�¨«µ�¦r (Rock Mechanics) X X  X     
«·¨µª·«ª�¦¦¤ (Rock Engineering) X X  X     
(Ö) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��´��µ¦Â¨³Á«¦¬�«µ�¦rÁ®¤º°�Â¦n 
Á«¦¬�«µ�¦rÁ®¤º°�Â¦nÂ¨³�µ¦�´��µ¦Á®¤º°�Â¦n  
(Mine Economics and Mine Management) 

X      X  
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  ¤�°.Ò 

ÓÚ 

ÒÙ.Ò.ÒÖ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤ª´�» 
 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��¦¦¤�µ�·�°�ª́�» (Nature of Materials) 
ª́�»ª·«ª�¦¦¤ (Engineering Materials)  X  X     
¤�́�·Â¨³¡§�·�¦¦¤�°�ª´�» (Properties and Behaviors of Materials) X X X X  X   
�µ¦ÁºÉ°¤£µ¡�°�ª´�» (Deterioration of Materials) X X X X    X 
(Ó) �¨»n¤�¦³�ª��µ¦�¨·�ª´�» (Materials Processing) 
�¦¦¤ª·�¸�µ¦� ·̈��°�ª´�» (Manufacturing Processes of Materials)  X X X X  X X 
°»�®¡¨«µ�¦r�°�ª´�» (Thermodynamics of Materials) X  X X X    
�¨�¡¨«µ�¦r�°�ª´�» (Kinetics of Materials) X  X X X    
(Ô) �¨»n¤�µ¦ª·Á�¦µ³®rÂ¨³�¦ª�°�ª́�» (Material Analysis and Testing) 
�µ¦�ÎµÂ��΅�¬�³�°�ª´�» (Materials Characterization) X X X X  X   
�µ¦��°�¤�´�·�°�ª́�» (Materials Properties Testing) X X X X  X   
�µ¦ª·Á�¦µ³®r�ªµ¤Á̧¥®µ¥�°�ª́�» (Failure Analysis of Materials) X X  X     
(Õ)  �¨»n¤�µ¦�¼¦�µ�µ¦ª·�̧�µ¦�µ�ª·«ª�¦¦¤ª´�»  
        (Integration of Materials Engineering Techniques) 
�µ¦°°�Â��Â¨³Á¨º°�Ä�oª́�» (Material Selection and Design) X X X X X X X X 
Ã�¦��µ�ª·«ª�¦¦¤ª´�» (Materials Engineering Project) X X X X X X X X 
 
®¤µ¥Á®�» �¦°�Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o�̧Ê µ¤µ¦�Ä�oÎµ®¦́�µ�µª·�µ�nµ�Ç �¸ÉÁ�o��oµ�ª´�» Á�n� ª·«ª�¦¦¤Ã¨®�µ¦ 
ª·«ª�¦¦¤Á�¦µ¤·� ª·«ª�¦¦¤¡°¨·Á¤°¦r ª·«ª�¦¦¤ª´�» Á�}��o� 

 
ÒÙ.Ò.Ò× µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤°µ®µ¦ 

 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�®¨´��µ¦¡ºÊ��µ�Îµ®¦´�ª·«ª�¦¦¤°µ®µ¦ 

(Basic Knowledge of Food Engineering) 
ª·�¥µ«µ�¦r�µ¦°µ®µ¦ Â¨³¤�́�·�°�°µ®µ¦   
(Food Sciences and Properties of Food Materials) 

X X X X    X 

¤�»¨¤ª¨Â¨³¡΅��µ� (Mass and Heat Balance) X  X  X    
°»�®¡¨«µ�¦r (Thermodynamics) X  X  X    
�¨«µ�¦r�°�Å®¨ (Fluid Mechanics) X  X  X    
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  ¤�°.Ò 

ÔÑ 

(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�ª·«ª�¦¦¤¦³���µ¦�¨·�°µ®µ¦ 
(Food Process System Engineering) 

®�nª¥��·�́�·�µ¦Â¨³�¦³�ª��µ¦� ·̈�°µ®µ¦  
(Unit Operations and Food Processing) 

X  X X X  X X 

�µ¦�nµ¥Á��ªµ¤¦o°�Â¨³¤ª¨µ¦ (Heat and Mass Transfer) X  X X X   
�µ¦ª´�Â¨³�µ¦�ª��»¤°´�Ã�¤´�· (Measurement and Automatic Control) X  X   X   
�µ¦°°�Â��Ã¦��µ�°»�µ®�¦¦¤°µ®µ¦ (Food Plant Design) X X X X X X X X 
(Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�Á�¦ºÉ°���́¦�¨Â¨³®�nª¥�́��»��µ¦�¨·� 

(Food Processing Machines and Utilities ) 
�µ¦Á�¸¥�Â���µ�ª·«ª�¦¦¤ (Engineering Drawing) X X  X     
ª́�»ª·«ª�¦¦¤ (Engineering Materials)  X  X     
�¨«µ�¦rª́�» (Solid Mechanics) X X  X     
�µ¦°°�Â��Á�¦ºÉ°��´�¦�¨°µ®µ¦Â¨³�o��Îµ΅�  
(Food Machine Design and Power Plant) 

X X X X X X X  

¦³���µ¦�Îµ�ªµ¤Á¥È� (Refrigeration) X  X  X    
®΅��µ¦°°�Â��Á�¦ºÉ°��´�¦°¥nµ��¼�»�΅�¬�³  
(Hygienic Design of Machinery) 

 X  X   X X 

(Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��µ¦�¦·®µ¦�µ¦�¨·�Â¨³�ªµ¤�¨°�£´¥°µ®µ¦ 
(System Management and Food Safety) 

Á«¦¬�«µ�¦r Â¨³�·�·ª·«ª�¦¦¤   
(Engineering Economics and Statistics) 

X      X  

�µ¦�ª��»¤�»�£µ¡Ä�°»�µ®�¦¦¤°µ®µ¦  
(Quality Control in Food Industry) 

   X   X X 

�µ¦�ª��»¤¤¨£µª³Â¨³ ¦³���Îµ�́��°�Á̧¥Ä�°»�µ®�¦¦¤  
(Industrial Pollution Control and Waste Treatment System) 

  X X   X X 

 
ÒÙ.Ò.ÒØ µ�µª·�µª·«ª�¦¦¤�¦³�ª��µ¦�¸ª£µ¡ 

 

Á�ºÊ°®µ�ªµ¤¦¼o 
°��r�ªµ¤¦¼o 

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
(Ò) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¡ºÊ��µ�ª·«ª�¦¦¤�¦³�ª��µ¦�¸ª£µ¡  
     (Basics in Bioprocess Engineering) 
�µ¦�Îµ�ª�¡ºÊ��µ�ª·«ª�¦¦¤ (Basic Calculations in Engineering) X  X X X    
ª·�¥µ«µ�¦r�¸ª£µ¡ (Bioscience)        X 
(Ó) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ��¦³�ª��µ¦�¨·� (Manufacturing Processes) 
��·�́�·�µ¦Á�¡µ³®�nª¥ (Unit Operations) X X X X X   X 
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  ¤�°.Ò 

ÔÒ 

�¨�¡¨«µ�¦r (Kinetics) X   X     
°»�®¡¨«µ�¦r (Thermodynamics) X  X  X    
�¦³�ª��µ¦Â¨³�µ¦�ª��»¤ (Process and Process Control) X  X   X   
ª·«ª�¦¦¤Á�¤¸�¸ª£µ¡ (Biochemical Engineering) X  X X X   X 
(Ô) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�·É�Âª�¨o°¤ (Environment) 
�µ¦�Îµ�́��°�Á̧¥�µ�°»�µ®�¦¦¤ (Industrial Waste Treatment) X X X X X   X 
Á��Ã�Ã¨¥¸�¸ª£µ¡·É�Âª� ö°¤ (Environmental Biotechnology)       X X 
(Õ) �¨»n¤�ªµ¤¦¼o�oµ�¦³��Ã¦��µ� (Industrial Systems) 
¦³���µ¦�ª��»¤Â¨³�¦³�´��»�£µ¡ (Quality Control and Assurance)       X X 
�ªµ¤�¨°�£́¥ (Safety)       X  
�µ¦°°�Â���µ�ª·«ª�¦¦¤ (Engineering Design) X X X X X X X X 
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ภาคผนวก ฐ  

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2562 
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øąđïĊ÷ïÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖø 
üŠćéšü÷ĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøö 

ĒúąĂÜÙŤÙüćöøĎšđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰìĊęÿõćüĉýüÖøÝąĔĀšÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰ 
ĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰ 

ó�ý�ǰǰģĦħģ 
 
 

ēé÷ìĊę đðŨîÖćøÿöÙüøðøĆïðøčÜøąđïĊ÷ïÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖø ǰǰüŠćéšü÷üĉßćóČĚîåćî 
ìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰüĉßćóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøöǰǰĒúąüĉßćđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰìĊęÿõćüĉýüÖøÝąĔĀš 
ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĒúąüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčö 

ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöÙüćöĔîöćêøćǰǰĤĤǰǰ	Ĥ
ǰǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉüĉýüÖøǰǰó�ý�ǰǰģĦĥģǰǰĒúą×šĂǰǰĩǰǰ

×ĂÜ×šĂïĆÜÙĆïÿõćüĉýüÖøǰǰüŠćéšü÷ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊó

üĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰó�ý�ǰǰģĦĦĥǰǰàċęÜĒÖšĕ×đóĉęöđêĉöēé÷×šĂïĆÜÙĆïÿõćüĉýüÖøǰǰüŠćéšü÷ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰ

ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰ	ÞïĆïìĊęǰǰģ
ǰǰó�ý�ǰǰģĦħĢǰǰ

ðøąÖĂïÖĆïöêĉìĊęðøąßčöÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøǰǰÙøĆĚÜìĊęǰǰĢġ�Ģġ�ģĦħģǰǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰĢġǰǰêčúćÙöǰǰģĦħģǰǰ

ÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøĂĂÖøąđïĊ÷ïĕüšǰǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 
×šĂ Ģ øąđïĊ÷ïîĊĚđøĊ÷ÖüŠćǰǰĶøąđïĊ÷ïÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøǰǰüŠćéšü÷ĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćî

ìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøöǰǰĒúąĂÜÙŤÙüćöøĎšđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰìĊęÿõćüĉýüÖø

ÝąĔĀšÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰ 
ó�ý�ǰǰģĦħģķ 

×šĂ ģ øąđïĊ÷ïîĊĚĔĀšĔßšïĆÜÙĆïêĆĚÜĒêŠüĆîëĆéÝćÖüĆîðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþćđðŨîêšîĕð 
×šĂ Ĥ ĔĀš÷ÖđúĉÖøąđïĊ÷ïÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøǰǰüŠćéšü÷üĉßćóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰ

üĉßćóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøöǰǰĒúąüĉßćđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰìĊęÿõćüĉýüÖøÝąĔĀšÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰ

ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĒúąüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰó�ý�ǰǰģĦĦĩ 
×šĂ ĥ ĀúĆÖÿĎêøìĊęÿõćüĉýüÖøÝąĔĀšÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêø 

ĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰêšĂÜöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤĒúąĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰ

ĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøöǰǰĒúąĂÜÙŤÙüćöøĎšđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰđóČęĂĔĀšñĎšìĊęÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþć 
ÝćÖĀúĆÖÿĎêøÿćöćøëðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöĕéšĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö 

ĚĀîćǰǰǰĢ
ęđúöǰǰǰĢĤħǰǰǰêĂîóĉđýþǰǰǰģĦĪǰǰǰǰÜ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć ĢĩǰǰǰêčúćÙöǰǰǰģĦħģ
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ĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøöǰǰĒúąĂÜÙŤÙüćöøĎš 
đÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰĔĀšđðŨîĕðêćöøć÷úąđĂĊ÷éĒúąÿćøą×ĂÜüĉßćìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîïĆâßĊìšć÷øąđïĊ÷ïîĊĚǰǰ 

ÿëćïĆîÖćøýċÖþćêšĂÜĒÝÖĒÝÜøć÷úąđĂĊ÷éĒúąÿćøą×ĂÜĒêŠúąüĉßćđìĊ÷ïÖĆïĂÜÙŤÙüćöøĎš 
ìĊęÿõćüĉýüÖøÖĞćĀîéĕüšĔîøąđïĊ÷ïîĊĚǰǰ 

×šĂ Ħ ÿëćïĆîÖćøýċÖþćÿćöćøëÖĞćĀîéđóĉęöđêĉöĀøČĂÙüïøüöøć÷úąđĂĊ÷éĒúąÿćøą 
×ĂÜüĉßćĔéüĉßćĀîċęÜĀøČĂĀúć÷üĉßćĔîĒêŠúąĂÜÙŤÙüćöøĎšìĊęÿõćüĉýüÖøÖĞćĀîéĕüšĔîøąđïĊ÷ïîĊĚĕéš ǰǰìĆĚÜîĊĚǰǰ 
đóČęĂðøąē÷ßîŤĔîÖćøøĂÜøĆïÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöĔîÿć×ćìĊę×ĂøĆïøĂÜǰǰĕéšĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö 

×šĂ ħ ĀúĆÖÿĎêøìĊęÿëćïĆîÖćøýċÖþćĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïĀúĆÖÿĎêøêćöÖãĀöć÷ÝĆéêĆĚÜ

ÿëćîýċÖþćÖŠĂîüĆîìĊęøąđïĊ÷ïîĊĚĔßšïĆÜÙĆïǰǰöĊÿĉìíĉđúČĂÖüŠćÝąéĞćđîĉîÖćøêćöøąđïĊ÷ïÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøǰǰ

üŠćéšü÷üĉßćóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰüĉßćóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøöǰǰĒúąüĉßćđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰìĊęÿõćüĉýüÖø 
ÝąĔĀšÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĒúąüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰó�ý�ǰǰģĦĦĩǰǰ

ĀøČĂêćöøąđïĊ÷ïîĊĚ 
 

ðøąÖćýǰǰèǰǰüĆîìĊęǰǰ��ǰǰêčúćÙöǰǰó�ý�ǰǰģĦ�� 
ÿčßĆßüĊøŤǰǰÿčüøøèÿüĆÿéĉĝ 

îć÷ÖÿõćüĉýüÖø 

ĚĀîćǰǰǰģ
ęđúöǰǰǰĢĤħǰǰǰêĂîóĉđýþǰǰǰģĦĪǰǰǰǰÜ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć ĢĩǰǰǰêčúćÙöǰǰǰģĦħģ
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ǰ 
 

ïĆâßĊìšć÷ 
øąđïĊ÷ïÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøǰüŠćéšü÷ĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćî 

ìćÜüĉýüÖøøöǰĒúąĂÜÙŤÙüćöøĎšđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰìĊęÿõćüĉýüÖøÝąĔĀšÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰ 
ĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰó�ý�ǰģĦħģ 

 
 

ÿć×ćüĉýüÖøøöē÷íć 
1�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤ 

ôŗÿĉÖÿŤǰđÙöĊǰÙèĉêýćÿêøŤǰÿëĉêĉĒúąÙüćöîŠćÝąđðŨîǰ 
2�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøö 

Öćøđ×Ċ÷îĒïïüĉýüÖøøöǰüĆÿéčüĉýüÖøøöǰÙĂöóĉüđêĂøŤēðøĒÖøöǰÖúýćÿêøŤüĉýüÖøøöǰüĉýüÖøøöÿĞćøüÝǰ
íøèĊüĉì÷ćǰ 
��ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰ 

ÖúčŠöìĊęǰ�ǰüĉýüÖøøöēÙøÜÿøšćÜǰ	Structural Engineering
ǰ�ǰÿćöćøëüĉđÙøćąĀŤēÙøÜÿøšćÜǰĂĂÖĒïïēÙøÜÿøšćÜǰ
õć÷ĔêšĒøÜÖøąìĞćĔîøĎðĒïïêŠćÜėǰĂćìĉǰĒøÜēîšöëŠüÜ×ĂÜēúÖǰĒøÜúöǰĒøÜĒñŠîéĉîĕĀüǰĒúąĂČęîė ǰđúČĂÖĔßšüĆÿéč
ÿĞćĀøĆïēÙøÜÿøšćÜǰ	Structural Analysis, Reinforced Concrete Design, Steel and Timber Design
 

ÖúčŠöìĊęǰ�ǰüĉýüÖøøöÖćøÖŠĂÿøšćÜĒúąÖćøÝĆéÖćøǰ	Construction Engineering and Management
ǰ�ǰ
Ăíĉïć÷ĒîüÙĉéĒúąĀúĆÖÖćø×ĂÜđýøþåýćÿêøŤüĉýüÖøøöǰÖćøĂíĉïć÷ĒîüÙĉéĒúąĀúĆÖÖćø×ĂÜÖćøïøĉĀćø
ēÙøÜÖćøǰđìÙîĉÙÖćøÖŠĂÿøšćÜǰÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰ	Construction Management
 

ÖúčŠöìĊęǰ�ǰüĉýüÖøøö×îÿŠÜǰ	Transportation Engineering
ǰ�ǰüĉđÙøćąĀŤêĆüĒðøéšćîÖćøÝøćÝøǰĂĂÖĒïï
øąïïÿĆââćîǰüĉýüÖøøöÖćøìćÜǰüćÜĒñîÜćî×îÿŠÜǰēúÝĉÿêĉÖÿŤǰ	Transportation Engineering, Highway 
Engineering
 

ÖúčŠöìĊęǰ�ǰüĉýüÖøøöĒĀúŠÜîĚĞćǰ	Water Resource Engineering
ǰ�ǰöĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøüĉđÙøćąĀŤÖúýćÿêøŤ
×ĂÜ×ĂÜĕĀúǰöĊÙüćöøĎšéšćîĂčìÖüĉì÷ćǰĂĂÖĒïïéšćîüĉýüÖøøößúýćÿêøŤǰ	Hydrology, Hydraulic Engineering
 

ÖúčŠöìĊęǰ�ǰüĉýüÖøøöđìÙîĉÙíøèĊǰ	Geotechnical Engineering
ǰ�ǰöĊÙüćöøĎšóČĚîåćîĔîÖćøüĉđÙøćąĀŤÙčèÿöïĆêĉ
éĉîĔîìćÜüĉýüÖøøöǰüĉđÙøćąĀŤÖćøüĉïĆêĉ×ĂÜéĉîĒúąĒîüìćÜÖćøĒÖšĕ×ǰÿćöćøëđúČĂÖĔßšßîĉéåćîøćÖĒúąĂĂÖĒïï
øąïïðŜĂÜÖĆîéĉîǰ	Soil Mechanics, Foundation
 

 
ÿć×ćüĉýüÖøøöđÙøČęĂÜÖú 

1�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤ 
ÙèĉêýćÿêøŤǰôŗÿĉÖÿŤǰĒúąđÙöĊ 

2�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøö 
ÖúčŠöìĊęǰ�ǰóČĚîåćîÖćøĂĂÖĒïïǰ	Design Fundamentals
ǰÙüćöøĎšìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïǰMechanical Drawing, 

Statics and Dynamics, Mechanical Engineering Process 
ÖúčŠ öìĊę ǰ� ǰÙüćöøĎš ìćÜéĉ ÝĉìĆ ú ǰ 	Digital Literacy
 ǰÙüćöøĎš ìĊę đ ÖĊę ÷ü×šĂÜÖĆï ǰDigital Technology in 

Mechanical Engineeringǰ 
ÖúčŠöìĊęǰ�ǰóČĚîåćîìćÜÙüćöøšĂîĒúą×ĂÜĕĀúǰ	Thermo�fluids Fundamentals
ǰÙüćöøĎšìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïǰ

Thermodynamics, Fluid Mechanics 
ÖúčŠöìĊęǰ�ǰüĆÿéčüĉýüÖøøöĒúąÖúýćÿêøŤüĆÿéčǰ	Engineering Materials and Mechanics of Materials
ǰ

ÙüćöøĎšìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïǰEngineering Materials, Solid Mechanics 
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ģ 
 

ÖúčŠöìĊęǰ�ǰĂćßĊüĂîćöĆ÷ǰÙüćöðúĂéõĆ÷ǰĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöǰ	Health Safety and Environment
 
��ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰ 

ÖúčŠöìĊęǰ�ǰđÙøČęĂÜÝĆÖøÖúǰ	Machinery
ǰÙüćöøĎšìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïǰMachinery Systems, Machine Design, 
Prime Movers 

ÖúčŠöìĊęǰ�ǰÙüćöøšĂîǰÙüćöđ÷ĘîǰĒúą×ĂÜĕĀúðøą÷čÖêŤǰ	Heat, Cooling and Applied Fluids
ǰÙüćöøĎšìĊę
đÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïǰHeat Transfer, Air Conditioning and Refrigeration, Power Plant, Thermal Systems 
Design 

ÖúčŠöìĊęǰ�ǰøąïïóúüĆêĒúąÖćøÙüïÙčöĂĆêēîöĆêĉǰ	Dynamic Systems and Automatics Control
ǰÙüćöøĎš
ìĊę đÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïǰDynamic Systems, Automatics Control, Internet of Things 	 IoT
ǰand AI 	use of
 , 
Robotics, Vibration 

ÖúčŠöìĊęǰ�ǰøąïïìćÜÖúĂČęîėǰ 	Mechanical Systems
ǰÙüćöøĎšìĊę đÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïǰEnergy, Engineering 
Management and Economics, Fire Protection System, Computer�Aided Engineering 	CAE
 
 

ÿć×ćüĉýüÖøøöĕôôŜć 
1�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤ 

ôŗÿĉÖÿŤïîóČĚîåćî×ĂÜĒÙúÙĎúĆÿǰđÙöĊǰÙèĉêýćÿêøŤđßĉÜüĉýüÖøøö 
2�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøö 

Ùüćöđ×šćĔÝĒúąÙüćöÿćöćøëĔîÖćøëĂéÙüćöĀöć÷ÝćÖĒïïìćÜüĉýüÖøøöǰüĆÿéčüĉýüÖøøöǰóČĚîåćî
ÖúýćÿêøŤǰìùþãĊüÜÝøĕôôŜćǰÿĆââćèĒúąøąïïǰÿîćöĒöŠđĀúĘÖĕôôŜćǰĂčðÖøèŤĒúąüÜÝøĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤĒïïǰǰǰ
ĒĂîąúĘĂÖĒúąéĉÝĉìĆúǰÖćøĒðúÜøĎðóúĆÜÜćîĕôôŜćđßĉÜÖúǰÖćøüĆéĒúąđÙøČęĂÜöČĂüĆéìćÜĕôôŜćǰøąïïÙüïÙčöǰ ǰǰǰǰǰǰ
ÖćøēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤǰĒúąđìÙēîēú÷ĊÖćøÿČęĂÿćø 
��ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰ 
 ÜćîĕôôŜćÖĞćúĆÜ 

ÖćøñúĉêǰÿŠÜÝŠć÷ǰÝĞćĀîŠć÷ĒúąÖćøĔßšÜćî×ĂÜÖĞćúĆÜĕôôŜćǰÖćøĒðúÜøĎðÖĞćúĆÜĕôôŜćǰÖćøÖĆÖđÖĘïóúĆÜÜćîǰ ǰǰǰǰǰ
×šĂóċÜðäĉïĆêĉöćêøåćîǰĒúąÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîÖćøĂĂÖĒïïĒúąêĉéêĆĚÜìćÜĕôôŜć 
 ÜćîĕôôŜćÿČęĂÿćø 

øąïïÿČęĂÿćøöĊÿć÷Ēúąĕøšÿć÷ǰøąïïøĆï�ÿŠÜÿĆââćèÙüćöëĊęüĉì÷čĀøČĂÙúČęîĒöŠđĀúĘÖĕôôŜćǰÖćøĂĂÖĒïïĒúą
ÖćøìĞćÜćî×ĂÜđÙøČĂ×Šć÷ēìøÙöîćÙöĒúąÿćøÿîđìýđóČęĂÖćøïøĉÖćø 

 
ÿć×ćüĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćø 

1�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤ 
ÙèĉêýćÿêøŤđßĉÜüĉýüÖøøöǰôŗÿĉÖÿŤǰđÙöĊǰ 

��ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøö 
đ×Ċ÷îĒïïüĉýüÖøøöǰÖúýćÿêøŤǰüĆÿéčüĉýüÖøøöǰēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤÿĞćĀøĆïüĉýüÖøǰÿëĉêĉüĉýüÖøøöǰ

ÖøąïüîÖćøñúĉêǰĂčèĀóúýćÿêøŤǰÙüćöøĎšóČĚîåćîĕôôŜćǰ 
��ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰ 

üĆÿéčĂčêÿćĀÖøøöĒúąÖøąïüîÖćøñúĉêǰøąïïÜćîĒúąÙüćöðúĂéõĆ÷ǰøąïïÙčèõćóǰđýøþåýćÿêø Ēúą
ÖćøđÜĉîǰÖćøÝĆéÖćøÖćøñúĉêǰǰĒúąÖćøïĎøèćÖćøüĉíĊÖćøìćÜüĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćøǰ 
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Ĥ 
 

 
ÿć×ćüĉýüÖøøöđĀöČĂÜĒøŠ 

ÜćîđĀöČĂÜĒøŠ 

1�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤ 
ôŗÿĉÖÿŤǰđÙöĊǰíøèĊüĉì÷ćǰĒøŠĒúąĀĉîǰĒÙúÙĎúĆÿǰÙèĉêýćÿêøŤßĆĚîÿĎÜǰÿëĉêĉĒúąÙüćöđðŨîĕðĕéš 

2�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøöǰĒúąĂÜÙŤÙüćöøĎšđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰ 
Öćøđ×Ċ÷îĒïïüĉýüÖøøöǰÖúýćÿêøŤüĉýüÖøøöǰüĆÿéčüĉýüÖøøöǰÙüćöøĎšìćÜéšćîÖćøðøą÷čÖêŤĔßšÙĂöóĉüđêĂøŤǰĔî

ÜćîüĉýüÖøøöđìĂøŤēöĕéîćöĉÖÿŤǰđÙöĊÖć÷õćó×ĂÜüĆÿéčĒúąĒøŠǰÙüćöĒ×ĘÜĒøÜ×ĂÜüĆÿéčǰÖúýćÿêøŤ×ĂÜĕĀúǰóČĚîåćî
üĉýüÖøøöĕôôŜćǰÖćøÝĞćĒîÖßîĉéĒøŠĒúąüĆÿéčǰÖćøìĞćđĀöČĂÜđðŗéǰÖćøìĞćđĀöČĂÜĔêšéĉîǰÖćøĔßšüĆêëčøąđïĉéĔîÜćî
üĉýüÖøøöǰđýøþåýćÿêøŤđĀöČĂÜĒøŠǰÖćøĒêŠÜĒøŠǰÖćøüćÜĒñîĒúąĂĂÖĒïïǰÖćøìĞćđĀöČĂÜĒúąÖćøĒêŠÜĒøŠǰÖúýćêøŤ
×ĂÜĀĉîǰÙüćöøĎšìćÜéšćîíøèĊđìÙîĉÙǰÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąúéñúÖøąìïÿĉęÜĒüéúšĂöĔîÜćîđĀöČĂÜĒøŠ 

ÜćîēúĀąÖćø 
1�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤ 

ôŗÿĉÖÿŤǰđÙöĊǰĒÙúÙĎúĆÿǰÙèĉêýćÿêøŤßĆĚîÿĎÜǰÿëĉêĉĒúąÙüćöđðŨîĕðĕéš 
2�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøöǰĒúąĂÜÙŤÙüćöøĎšđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰ 

Öćøđ×Ċ÷îĒïïüĉýüÖøøöǰÖúýćÿêøŤüĉýüÖøøöǰüĆÿéčüĉýüÖøøöǰÙüćöøĎšìćÜéšćîÖćøðøą÷čÖêŤĔßšÙĂöóĉüđêĂøŤĔî
ÜćîüĉýüÖøøöđìĂøŤēöĕéîćöĉÖÿŤ×ĂÜüĆÿéčǰÙüćöĒ×ĘÜĒøÜ×ĂÜüĆÿéčǰÿöéčúÖøąïüîÖćøǰóČĚîåćîüĉýüÖøøöĕôôŜćǰ
ÖøąïüîÖćøĒ÷ÖÿÖĆéìćÜÖć÷õćóǰđÙöĊǰĒúąÙüćöøšĂîǰēúĀÖćøÖć÷õćóǰóùêĉÖøøöđßĉÜÖú×ĂÜüĆÿéčǰÖćøÝĞćĒîÖ
üĆÿéčǰÖćø×ċĚîøĎðēúĀąĒúąüĆÿéčǰÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøÖĆéÖøŠĂî×ĂÜēúĀąǰÖćøüĉđÙøćąĀŤÖćøĒêÖĀĆÖ×ĂÜßĉĚîÜćîǰÖćø
đúČĂÖĔßšüĆÿéčǰÖćøđßČęĂöēúĀą 

 
ÿć×ćüĉýüÖøøöđÙöĊ 

1�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤ 
ÙèĉêýćÿêøŤǰôŗÿĉÖÿŤǰđÙöĊǰĒúą�ĀøČĂǰßĊüüĉì÷ć 

2�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøöǰ 
óČĚîåćîìćÜĕôôŜćǰÖćøēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤǰÖćøđ×Ċ÷îĒïïǰĒúąÖúýćÿêøŤ 

��ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰ 
éčúöüúĒúąóúĆÜÜćîǰĂčèĀóúýćÿêøŤìćÜüĉýüÖøøöđÙöĊǰüĆÿéčýćÿêøŤǰÖćøðäĉïĆêĉÖćøđÞóćąĀîŠü÷Ēúą

ðøćÖäÖćøèŤÖćøëŠć÷ēĂîǰüĉýüÖøøöðäĉÖĉøĉ÷ćđÙöĊĒúąÖćøĂĂÖĒïïðäĉÖøèŤǰ ÖćøĂĂÖĒïïĂčðÖøèŤĒúąÖćø
ĂĂÖĒïïēøÜÜćîìćÜüĉýüÖøøöđÙöĊǰÖćøïøĉĀćøēÙøÜÖćøǰóúýćÿêøŤ×ĂÜÖøąïüîÖćøĒúąÖćøÙüïÙčöǰ
đýøþåýćÿêøŤĒúąÖćøðøąđöĉîøćÙćìćÜüĉýüÖøøöđÙöĊǰüĉýüÖøøöÙüćöðúĂéõĆ÷ĒúąÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷Üǰ
üĉýüÖøøöÖøąïüîÖćøéšćîÿĉęÜĒüéúšĂö 
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ĥ 
 

 
ÿć×ćüĉýüÖøøöÿĉęÜĒüéúšĂö 

1�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤ 
ôŗÿĉÖÿŤǰđÙöĊǰĒÙúÙĎúĆÿǰ 

2�ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšóČĚîåćîìćÜüĉýüÖøøö 
Öćøđ×Ċ÷îĒïïüĉýüÖøøöǰÿëĉê÷ýćÿêøŤǰÖćøđ×Ċ÷îēðøĒÖøöóČĚîåćîǰÿöéčúöüúÿćøĒúąÖćøëŠć÷ēĂîöüúÿćøǰ

ÝúîóúýćÿêøŤǰÿöéčúđÙöĊǰßĊüüĉì÷ćóČĚîåćîǰÙüćöéĆîßúýćÿêøŤǰÖćøÿĞćøüÝđïČĚĂÜêšîǰÖćøĒðúÜĀîŠü÷ìćÜ
üĉýüÖøøöǰ 
��ǰĂÜÙŤÙüćöøĎšđÞóćąìćÜüĉýüÖøøö 

óćøćöĉđêĂøŤìćÜéšćîÿĉęÜĒüéúšĂöǰĀîŠü÷ðäĉïĆêĉÖćøÿĞćĀøĆïüĉýüÖøøöÿĉęÜĒüéúšĂöǰÖćøÙüïÙčöĒúąĂĂÖĒïï
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ǰÖćøÙüïÙčöĒúąĂĂÖĒïïøąïïñúĉêĒúąĒÝÖÝŠć÷îĚĞćðøąðćǰÖćøÙüïÙčöĒúąĂĂÖĒïïøąïï
ÙüïÙčööúõćüąìćÜĂćÖćýǰÖćøÝĆéÖćø×ĂÜđÿĊ÷Ēúą×ĂÜđÿĊ÷ĂĆîêøć÷ǰĀîŠü÷ÖøąïüîÖćøìćÜßĊüõćóÿĞćĀøĆï
üĉýüÖøøöÿĉęÜĒüéúšĂöǰÖćøÙüïÙčööúõćüąìćÜđÿĊ÷ÜǰÖćøĂĂÖĒïïøąïïÿč×ćõĉïćúĔîĂćÙćøǰÖćøðøąđöĉîñú
ÖøąìïÿĉęÜĒüéúšĂöǰđÙøČęĂÜöČĂÿĞćĀøĆïÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúšĂöǰÖćøÝĆéÖćøÙüćöðúĂéõĆ÷ǰÿćíćøèÿč×óČĚîåćîǰ
öćêøåćîÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöǰÖãĀöć÷ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÖćøôŚŪîôĎóČĚîìĊęðîđðŚŪĂî 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

  

ภาคผนวก ฑ  

ขFอบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2561 
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×šĂïĆÜÙĆïÿõćüĉýüÖø 
üŠćéšü÷ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêø 
ĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰ	ÞïĆïìĊęǰǰģ
 

ó�ý�ǰǰģĦħĢ 
 
 

ēé÷ìĊę đðŨîÖćøÿöÙüøĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö×šĂïĆÜÙĆïÿõćüĉýüÖø ǰǰüŠćéšü÷ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰ
ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰó�ý�ǰǰģĦĦĥǰǰ 

ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöÙüćöĔîöćêøćǰǰĩǰǰ	Ĥ
ǰǰĒúąǰǰ	ħ
ǰǰ	ã
ǰǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉüĉýüÖøǰǰó�ý�ǰǰģĦĥģǰǰ
ÿõćüĉýüÖøēé÷öêĉìĊęðøąßčöĔĀâŠüĉÿćöĆâǰǰÙøĆĚÜìĊęǰǰĢ�ģĦħġǰǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰħǰǰÖøÖãćÙöǰǰģĦħġǰǰĒúą 
ēé÷ÙüćöđĀĘîßĂï×ĂÜÿõćîć÷ÖóĉđýþĒĀŠÜÿõćüĉýüÖøĂĂÖ×šĂïĆÜÙĆïĕüšǰǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

×šĂ Ģ ×šĂïĆ ÜÙĆïîĊĚ đ øĊ ÷ÖüŠ ć ǰ ǰĶ×š ĂïĆ ÜÙĆïÿõćüĉýüÖø ǰ ǰüŠ ćéš ü÷ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰ
ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰ	ÞïĆïìĊęǰǰģ
ǰǰó�ý�ǰǰģĦħĢķ 

×šĂ ģ ×šĂïĆÜÙĆïîĊĚĔĀšĔßšïĆÜÙĆïêĆĚÜĒêŠüĆîëĆéÝćÖüĆîðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþćđðŨîêšîĕð 
×šĂ Ĥ ĔĀš÷ÖđúĉÖïìîĉ÷ćöÙĞćüŠćǰǰĶĀúĆÖÿĎêøķǰǰĒúąǰǰĶĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćĀúĆÖÿĎêøķǰǰĔî×šĂǰǰĥǰǰ

×ĂÜ×šĂïĆÜÙĆïÿõćüĉýüÖøǰǰüŠćéšü÷ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊó
üĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰó�ý�ǰǰģĦĦĥǰǰĒúąĔĀšĔßšÙüćöêŠĂĕðîĊĚĒìî 

ĶĶĀúĆÖÿĎêøķǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêø
Ĕîÿć×ćüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰìĆĚÜîĊĚǰǰĔĀšøüöëċÜĀúĆÖÿĎêøðäĉïĆêĉÖćøêćöðøąÖćýÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćø 

ĶĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćĀúĆÖÿĎêøķǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćìĊęöĊÙčèüčçĉêøÜĀøČĂÿĆöóĆîíŤÖĆï
ÿć×ćüĉßć×ĂÜĀúĆÖÿĎêøìĊęđðŗéÿĂîǰǰàċęÜöĊĀîšćìĊęÿĂîĒúąÙšîÙüšćüĉÝĆ÷Ĕîÿć×ćüĉßćéĆÜÖúŠćüǰǰìĆĚÜîĊĚǰǰÿćöćøë
đðŨîĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćĀúĆÖÿĎêøĀúć÷ĀúĆÖÿĎêøĕéšĔîđüúćđéĊ÷üÖĆîǰǰĒêŠêšĂÜđðŨîĀúĆÖÿĎêøìĊęĂćÝćø÷ŤñĎšîĆĚî 
öĊÙčèüčçĉêøÜǰǰĀøČĂÿĆöóĆîíŤÖĆïÿć×ćüĉßć×ĂÜĀúĆÖÿĎêøǰǰĒêŠĕöŠøüöëċÜðøąíćîĀúĆÖÿĎêøķǰǰ 

×šĂ ĥ ĔĀšđóĉęöÙüćöêŠĂĕðîĊĚđðŨîÙĞćîĉ÷ćöĔî×šĂǰǰĥǰǰ×ĂÜ×šĂïĆÜÙĆïÿõćüĉýüÖøǰǰüŠćéšü÷ 
ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰó�ý�ǰǰģĦĦĥ 

ĶĶĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćìĊęîĞćöćÙĉéÿĆéÿŠüîķǰǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰǰĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćìĊęöĊõćøÖĉÝĀúĆÖǰǰéšćîÖćøÿĂî
ĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćĒúąÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćēì×ċĚîĕðĔîÿć×ćìĊęêøÜĀøČĂÿĆöóĆîíŤÖĆïǰǰ 
ÿć×ćìĊę×ĂøĆïøĂÜðøĉââćķ 

×šĂ Ħ ĔĀšđóĉęöÙüćöêŠĂĕðîĊĚđðŨîüøøÙÿćöǰǰüøøÙÿĊęǰǰĒúąüøøÙĀšćǰǰĔî×šĂǰǰħǰǰ×ĂÜ×šĂïĆÜÙĆïǰǰ
ÿõćüĉýüÖøǰǰüŠćéšü÷ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰ
ó�ý�ǰǰģĦĦĥ 

ĶÖøèĊĀúĆÖÿĎêøĔĀöŠÝąêšĂÜ÷ČęîÙĞć×ĂĒúąĕéšøĆïÖćøøĆïøĂÜðøĉââć ǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰ 
ĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöÖŠĂîđðŗéøĆïîĆÖýċÖþć 

ĚĀîćǰǰǰĦġ
ęđúöǰǰǰĢĤħǰǰǰêĂîóĉđýþǰǰǰĤĢǰǰǰǰÜ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć ĥǰǰǰÖčöõćóĆîíĝǰǰǰģĦħģ
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ÖøèĊĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜÝąêšĂÜ÷ČęîÙĞć×ĂøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøǰǰĔîÖćø

ðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöõć÷ĔîĀîċęÜðŘǰǰîĆïĒêŠüĆîìĊęÿëćîýċÖþćĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĀúĆÖÿĎêøðøĆïðøčÜ 
êćöÖãĀöć÷ÝĆéêĆĚÜÿëćîýċÖþćîĆĚî 

ÖøèĊêćöüøøÙÿćöĒúąüøøÙÿĊęǰǰĀćÖÿëćîýċÖþćøšĂÜ×ĂĒúąÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøóĉÝćøèćĒúšü

đĀĘîüŠćđðŨîÖøèĊìĊęöĊđĀêčÿčéüĉÿĆ÷ǰǰĀøČĂđĀêčÝĞćđðŨîìĊęöĊđĀêčñúĂĆîÿöÙüøìĊęÿëćîýċÖþćĕöŠÿćöćøë÷ČęîÙĞć×Ă

øĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöĕéšõć÷Ĕîđüúć 
ìĊęÖĞćĀîéǰǰÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøĂćÝóĉÝćøèćñŠĂîñĆîđðŨîøć÷ÖøèĊķ 

×šĂ ħ ĔĀš÷ÖđúĉÖÙüćöĔî×šĂǰǰĩǰǰ×ĂÜ×šĂïĆÜÙĆïÿõćüĉýüÖøüŠćéšü÷ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰ

ĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰó�ý�ǰǰģĦĦĥǰǰĒúąĔĀšĔßšÙüćöêŠĂĕðîĊĚĒìî 
Ķ×šĂǰǰĩǰǰĀúĆÖÿĎêø×ĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøìĊę×ĂĔĀšøĆïøĂÜǰǰêšĂÜöĊúĆÖþèą

éĆÜêŠĂĕðîĊĚ 
	Ģ
 ÝĆéÖćøýċÖþćĔîøąïïìüĉõćÙìĊęöĊÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîìĆĚÜĔîõćÙìùþãĊĒúąõćÙðäĉïĆêĉ 
	ģ
 öĊÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîüĉßćóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰ	BasicǰǰSciences
ǰǰüĉßćóČĚîåćîìćÜéšćî

üĉýüÖøøöǰǰ	BasicǰǰEngineering
ǰǰĒúąüĉßćđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰ	SpecificǰǰEngineering
ǰǰēé÷üĉßć
đÞóćąìćÜüĉýüÖøøöêšĂÜðøąÖĂïéšü÷Ē×îÜüĉßć÷ŠĂ÷ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÿĊęĒ×îÜüĉßć ǰǰĒúąüĉßćóČĚîåćîìćÜéšćî

üĉýüÖøøöĒúąüĉßćđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰêšĂÜöĊĀîŠü÷ÖĉêøüöÖĆîĕöŠîšĂ÷ÖüŠćđÝĘéÿĉïÿĂÜĀîŠü÷Öĉê 
ÖćøÙĞćîüèĀîŠü÷ÖĉêǰǰĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤĒúąüĉíĊÖćøìĊęÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþćÖĞćĀîé 
ĔîÖøèĊĀúĆÖÿĎêø×ĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøìĊę×ĂĔĀšøĆïøĂÜĕöŠöĊúĆÖþèąêćöǰǰ	Ģ
ǰǰ

ÖćøđìĊ÷ïøć÷úąđĂĊ÷éĒúąÿćøą×ĂÜüĉßćóČĚîåćîĒúąüĉßćđÞóćąêćöüøøÙĀîċęÜĔĀšđðŨîĕðêćöìĊęÙèąÖøøöÖćø

ÿõćüĉýüÖøÖĞćĀîé 
øć÷úąđĂĊ÷éĒúąÿćøą×ĂÜüĉßćĒúąĒñîÖćøÝĆéÖćøýċÖþćêćö ǰǰ	ģ
ǰǰĔĀš đðŨîĕðêćöìĊę

ÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøÖĞćĀîéǰǰìĆĚÜîĊĚǰǰÿëćîýċÖþćÝąêšĂÜÝĆéĒñîÖćøýċÖþćēé÷ÙĞćîċÜëċÜúĞćéĆï 
ÖćøđøĊ÷îøĎšǰǰêúĂéÝîÿćöćøëüĆéĒúąðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îøĎš×ĂÜñĎšđøĊ÷îĔîĀúĆÖÿĎêøĕéš 

×šĂ Ĩ ĔĀš÷ÖđúĉÖÙüćöĔî×šĂǰǰĢġǰǰ×ĂÜ×šĂïĆÜÙĆïÿõćüĉýüÖøüŠćéšü÷ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰ

ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰó�ý�ǰǰģĦĦĥǰǰĒúąĔĀšĔßš 
ÙüćöêŠĂĕðîĊĚĒìî 

Ķ×šĂǰǰĢġǰǰðøąíćîĀúĆÖÿĎêøǰǰĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćĀúĆÖÿĎêøǰǰĒúąĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîǰǰêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉǰǰ

éĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

ĚĀîćǰǰǰĦĢ
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	Ģ
 ðøąíćîĀúĆÖÿĎêøĔîÿć×ćüĉýüÖøøöĔéĂ÷ŠćÜîšĂ÷êšĂÜÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćǰǰ 
ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÿĂÜøąéĆïĔîÿć×ćüĉýüÖøøöîĆĚîǰǰĀøČĂÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćĀîċęÜøąéĆïĔîÿć×ć
üĉýüÖøøöîĆĚîĒúąöĊêĞćĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøĕöŠêęĞćÖüŠćøĂÜýćÿêøćÝćø÷ŤĀøČĂöĊðøąÿïÖćøèŤéšćîÖćøÿĂî  
Ĕîÿć×ćüĉýüÖøøöîĆĚîĂ÷ŠćÜîšĂ÷ÿĉïðŘ 

	ģ
 ĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćĀúĆÖÿĎêøàċęÜìĞćĀîšćìĊęéšćîÖćøÿĂîĔîĒêŠúąÿć×ćüĉýüÖøøöêšĂÜöĊĂ÷ŠćÜîšĂ÷
ÿĂÜÙîĒúąÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćìćÜüĉýüÖøøöýćÿêøŤĂ÷ŠćÜîšĂ÷ÿĂÜøąéĆïĔîÿć×ćîĆĚîǰǰ 

	Ĥ
 ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîüĉßćóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰĂ÷ŠćÜîšĂ÷êšĂÜÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââć
ēììćÜéšćîîĆĚîĀøČĂìćÜüĉýüÖøøöýćÿêøŤ 

	ĥ
 ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîüĉßćóČĚîåćîìćÜéšćîüĉýüÖøøöêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉĂ÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜǰǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 
Ö� ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊĒúąĕöŠêęĞćÖüŠćðøĉââćēììćÜüĉýüÖøøöýćÿêøŤ 
×� ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊéšćîĂČęîîĂÖÝćÖüĉýüÖøøöýćÿêøŤ ǰǰĒêŠÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰǰ

ĕöŠêęĞćÖüŠćðøĉââćēììćÜüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰǰĒúąöĊðøąÿïÖćøèŤéšćîÖćøÿĂîìćÜüĉýüÖøøöĂ÷ŠćÜîšĂ÷ÿćöðŘ 
Ù� đðŨîñĎšÿĂîĔîĀúĆÖÿĎêøìĊęÿõćüĉýüÖøøĆïøĂÜÖŠĂîðŘÖćøýċÖþćǰǰģĦĥħ 
	Ħ
 ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîüĉßćóČĚîåćîìćÜéšćîüĉýüÖøøöìĊęÙćïđÖĊę÷üÖĆïüĉßćóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤ ǰǰ

êšĂÜÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊĒúąðøĉââćēììćÜüĉýüÖøøöýćÿêøŤĀøČĂüĉì÷ćýćÿêøŤ 
	ħ
 ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîüĉßćđÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉĂ÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜǰǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 
Ö� ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊĒúąĕöŠêęĞćÖüŠćðøĉââćēììćÜüĉýüÖøøöýćÿêøŤĔîÿć×ćìĊęêøÜ

ĀøČĂÿĆöóĆîíŤÖĆîÖĆïüĉßćìĊęÿĂî 
×� ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊéšćîĂČęîîĂÖÝćÖüĉýüÖøøöýćÿêøŤ ǰǰĒêŠÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰǰ

ĕöŠêęĞćÖüŠćðøĉââćēììćÜüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰǰĒúąöĊðøąÿïÖćøèŤéšćîÖćøÿĂîìćÜüĉýüÖøøöĂ÷ŠćÜîšĂ÷ĀšćðŘ
Ĕîÿć×ćìĊęêøÜĀøČĂÿĆöóĆîíŤÖĆîÖĆïüĉßćìĊęÿĂî 

Ù� ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćìćÜüĉýüÖøøöýćÿêøŤĂ÷ŠćÜîšĂ÷ÿĂÜøąéĆï ǰǰĔîÿć×ćìĊęêøÜ
ĀøČĂÿĆöóĆîíŤÖĆîÖĆïüĉßćìĊęÿĂî 

Ü� đðŨîñĎšÿĂîĔîĀúĆÖÿĎêøìĊęÿõćüĉýüÖøøĆïøĂÜÖŠĂîðŘÖćøýċÖþćǰǰģĦĥħ 
Ý� ĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîüĉßćðäĉïĆêĉÖćøĔîĀúĆÖÿĎêøðäĉïĆêĉÖćøǰǰêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉĂ÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜǰǰ

êćöǰǰ	ħ
ǰǰÖ�ǰǰëċÜǰǰÜ�ǰǰĀøČĂöĊÙčèÿöïĆêĉǰǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 
Ģ
 ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊìćÜüĉýüÖøøöýćÿêøŤĔîÿć×ćìĊęêøÜĀøČĂÿĆöóĆîíŤÖĆîÖĆïüĉßćìĊęÿĂîǰǰ

ĒúąöĊðøąÿïÖćøèŤÖćøìĞćÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïüĉßćìĊęÿĂîöćĒúšüĂ÷ŠćÜîšĂ÷ĀÖðŘǰǰĀøČĂ 
ģ
 ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊìćÜüĉýüÖøøöýćÿêøŤ ǰǰĔîÿć×ćìĊęêøÜĀøČĂÿĆöóĆîíŤÖĆî 

ÖĆïüĉßćìĊęÿĂîǰǰĒúąöĊĔïĂîčâćêðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöĔîÿć×ćìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïüĉßćìĊęÿĂîǰǰêĆĚÜĒêŠ
øąéĆïÿćöĆâüĉýüÖø×ċĚîĕðǰǰ 

ĚĀîćǰǰǰĦģ
ęđúöǰǰǰĢĤħǰǰǰêĂîóĉđýþǰǰǰĤĢǰǰǰǰÜ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć ĥǰǰǰÖčöõćóĆîíĝǰǰǰģĦħģ
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ĂĆêøćÿŠüîøąĀüŠćÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćìĊęîĞćöćÙĉéÿĆéÿŠüîêšĂÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠćĀîċęÜÙîǰǰêŠĂîĆÖýċÖþć 
đêĘöđüúćêĆĚÜĒêŠøąéĆïßĆĚîðŘìĊęÿĂÜ×ċĚîĕðǰǰÝĞćîüî÷ĊęÿĉïÙîǰǰ 

ĔîÖøèĊìĊęÿëćîýċÖþćøšĂÜ×ĂĒúąÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøóĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćđðŨîÖøèĊìĊęöĊ
ÙüćöÝĞćđðŨîĂĆîöĉĂćÝÖšćüúŠüÜĕéšǰǰÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøĂćÝñŠĂîñĆîÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜðøąíćîĀúĆÖÿĎêøǰǰ
ĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćĀúĆÖÿĎêøǰǰĀøČĂĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîǰǰìĆĚÜĀöéĀøČĂĒêŠïćÜÿŠüîÖĘĕéšķ 

×šĂ ĩ ĔĀšđóĉęöÙüćöêŠĂĕðîĊĚđðŨî×šĂǰǰĢĤǰǰ×ĂÜ×šĂïĆÜÙĆïÿõćüĉýüÖøǰǰüŠćéšü÷ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰ
ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰó�ý�ǰǰģĦĦĥ 

Ķ×šĂǰǰĢĤǰǰĔîÖøèĊìĊę ĕöŠĕéšĂ÷ĎŠõć÷Ĕêš×šĂïĆÜÙĆïÿõćüĉýüÖøüŠćéšü÷ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰ
ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰó�ý�ǰǰģĦĦĥǰǰĀøČĂøąđïĊ÷ï
ÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøǰǰüŠćéšü÷üĉßćóČĚîåćîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰüĉßćóČĚîåćîìćÜéšćîüĉýüÖøøöǰǰĒúąüĉßć
đÞóćąìćÜüĉýüÖøøöǰǰìĊęÿõćüĉýüÖøÝąĔĀšÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćø
ðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰĔĀšÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĔîĒêŠúąÖøèĊķ 

×šĂ Ī ĔĀšđóĉęöÙüćöêŠĂĕðîĊĚđðŨî×šĂǰǰĢĥǰǰ×ĂÜ×šĂïĆÜÙĆïÿõćüĉýüÖøǰǰüŠćéšü÷ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰ
ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰó�ý�ǰǰģĦĦĥ 

Ķ×šĂǰǰĢĥǰǰĀúĆÖÿĎêøìĊęĕéšøĆïÖćøøĆïøĂÜöćêøåćîÙčèõćóÖćøýċÖþćüĉýüÖøøöýćÿêøŤ 
êćöøąđïĊ÷ïÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøǰǰüŠćéšü÷ÖćøøĆïøĂÜöćêøåćîÙčèõćóÖćøýċÖþćüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰǰ
ÙèąÖøøöÖćøÿõćüĉýüÖøÝąøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊó
üĉýüÖøøöÙüïÙčöĔĀšǰǰēé÷öĊÖĞćĀîéÙøĆĚÜúąĕöŠđÖĉîĀÖðŘķ 

×šĂ Ģġ ×šĂïĆÜÙĆïîĊĚ ĕöŠĔßšÖĆïĀúĆÖÿĎêøìĊęÿëćïĆîÖćøýċÖþćĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïĀúĆÖÿĎêø 
êćöÖãĀöć÷ÝĆéêĆĚÜÿëćîýċÖþćÖŠĂîüĆîìĊę×šĂïĆÜÙĆïîĊĚĔßšïĆÜÙĆïǰǰēé÷ĔĀšîĞć×šĂïĆÜÙĆïÿõćüĉýüÖøǰǰüŠćéšü÷ 
ÖćøøĆïøĂÜðøĉââćǰǰðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰǰĀøČĂüčçĉïĆêøĔîÖćøðøąÖĂïüĉßćßĊóüĉýüÖøøöÙüïÙčöǰǰó�ý�ǰǰģĦĦĥǰǰ
öćĔßšïĆÜÙĆïǰǰđüšîĒêŠĀúĆÖÿĎêøìĊęĕéšøĆïÖćøøĆïøĂÜöćêøåćîÙčèõćóÖćøýċÖþćüĉýüÖøøöýćÿêøŤ 

 
ðøąÖćýǰǰèǰǰüĆîìĊęǰǰ��ǰǰíĆîüćÙöǰǰó�ý�ǰǰģĦħĢ 

ÖöúǰǰêøøÖïčêø 
îć÷ÖÿõćüĉýüÖø 

ĚĀîćǰǰǰĦĤ
ęđúöǰǰǰĢĤħǰǰǰêĂîóĉđýþǰǰǰĤĢǰǰǰǰÜ øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć ĥǰǰǰÖčöõćóĆîíĝǰǰǰģĦħģ



 

 
 

 

 

 

  

ภาคผนวก ฒ  

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร< พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ฒ  
ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  

กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรK พ.ศ. 2553 

 

เน้ือหาความรู- 
องค0ความรู- 

รายวิชา 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 กลุ?มความรู-ด-านพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟFาและอิเล็กทรอนิกส0 

  

วงจรไฟฟFา (Electric Circuits) x       x x     5531104 วิศวกรรมไฟฟFา 

5531105 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟFา 

5532107 การวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟFา 

5532108 ปฏิบัติการการวัดและเคร่ืองมือวัดไฟฟFา 

  แม?เหล็กไฟฟFา x x   x   x     5532301 วิศวกรรมแม?เหล็กไฟฟFา 

  

อิเล็กทรอนิกส0 x     x   x     5532105 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส0 

5532106 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส0 

5533109 การออกแบบวงจรดิจิทัล 

5534205 วิศวกรรมฝcงตัวและอินเทอร0เน็ตสำหรับทุก

สรรพส่ิง 

  สัญญาณและระบบ x         x     5534109 ระบบควบคุม 
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เน้ือหาความรู- 
องค0ความรู- 

รายวิชา 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 กลุ?มความรู-ด-านทฤษฎีการส่ือสาร 

  

การส่ือสารอนาล็อกและดิจิตอล x       x x     5532201 หลักการส่ือสาร 

5533204 การส่ือสารดิจิทัล 

 
 

3 กลุ?มความรู-ด-านการประมวลผลสัญญาณ 

  

การประมวลผลสัญญาณ x         x     5534211 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 

 
 

4 กลุ?มความรู-ด-านอุปกรณ0ส่ือสารและส?งสัญญาณ 

  
สายส?งสัญญาณ x     x   x     5534207 โครงข?ายส่ือสารและสายส?ง 

  

อุปกรณ0และวงจรส่ือสาร x     x   x     5533203 การส่ือสารใยแสง 

5531106 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสารเบ้ืองต-น 

5534208 ปฎิบัติการวิศวกรรมการส่ือสาร 1 

5534209 ปฎิบัติการวิศวกรรมการส่ือสาร 2 

  

สายอากาศและการกระจายคล่ืน x     x   x     5532303 วิศวกรรมสายอากาศ 

5532302 วิศวกรรมไมโครเวฟ 
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เน้ือหาความรู- 
องค0ความรู- 

รายวิชา 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5 กลุ?มความรู-ด-านระบบไฟฟFาส่ือสารและเครือข?าย 

  

ระบบส่ือสาร x       x x x   5534210 เครือข?ายไร-สายและเคล่ือนท่ี 

5534604 การบริหารเครือข?ายการส่ือสาร 

5534212 การส่ือสารแถบกว-าง 

  

การส่ือสารข-อมูลและเครือข?าย x         x x   5532202 การส่ือสารข-อมูล และการจัดการเครือข?าย

คอมพิวเตอร0 

5533602 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร0และ

เครือข?าย 

หมายเหตุ : รายละเอียดองค2ความรู5 
1. องค0ความรู-ท่ีเก่ียวเน่ืองกับคณิตศาสตร0ประยุกต0 คอมพิวเตอร0 และการจำลอง (Applied Mathematics, Computer and Simulations) 

2. องค0ความรู-ท่ีเก่ียวเน่ืองในด-านกลศาสตร0 (Mechanics) 

3. องค0ความรู-ท่ีเก่ียวเน่ืองกับอุณหศาสตร0และศาสตร0และกลศาสตร0ของไหล (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 

4. องค0ความรู-ท่ีเก่ียวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) 

5. องค0ความรู-ท่ีเก่ียวเน่ืองทางพลังงาน (Energy) 

6. องค0ความรู-เก่ียวเน่ืองกับไฟฟFาและอิเล็กทรอนิกส0 (Electricity and Electronics) 

7. องค0ความรู-ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) 

8. องค0ความรู-ท่ีเก่ียวเน่ืองทางชีววิทยา สุขภาพ และส่ิงแวดล-อม (Biology Health and Enviroment) 


