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ค าน า 
 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
โทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ฉบับนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาให้มี
ความสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม ภายใต้
วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม โดยมุ่งการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง” โดยมุ่งผลิตและพัฒนาคน
ในระดับเทคนิคทางด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายให้มีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ใน
สาขาอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม กิจนิสัยที่ดีในการท างาน ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการ 
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพและโอกาสของตน  

หลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แผนการเรียน
ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และก้าวทันเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การจัดท าหลักสูตรในครั้งนี้ ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการ  
สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา คณาจารย ์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน  
   

 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 12 
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สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)               
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) กบัเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขต/คณะ/สาขา คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม    

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร …………………………………………. 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและ

เครือข่าย (ต่อเนื่อง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology Program in 

Telecommunication and Network Systems (Continuing 
Program) 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย)  
 ชื่อย่อภาษาไทย อส.บ. (ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology Program in 

Telecommunication and Network Systems  
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ind.Tech. (Telecommunication and Network Systems) 
 
3.  วิชาเอก  
 ไม่ม ี
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4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปฏิบัติการ 
  5.3 ภาษาที่ใช ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
                     ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
  5.4 การรับเขา้ศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
   5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีความร่วมมือ
ทางการศึกษาระหว่างสถานประกอบการ ดังนี้ 
               5.5.1 บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
               5.5.2 บริษทั ทร ูคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
               5.5.3 บริษทั พีเวล บิสสิเนส จ ากัด 
               5.5.4 บริษทั AVL Powertronics Technologies 
  5.6 การให้ปรญิญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 
   วันที ่5 ตุลาคม 2563 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ ../.... 
   วันที…่………………………………. 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  1. ช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ – ส่งคลื่นวิทยุส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  2. ช่างโครงขา่ยปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วน าแสง 
  3. ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย 
  4. นักเทคโนโลยี นักประดิษฐ์ นวัตกร นักวิชาการ และนักวิจัยทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ 
  5. ประกอบธุรกิจอิสระทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร ์
 

9.  ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นายธนัสถ์ นนทพุทธ 
3 9011 0130x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2560 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2550 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2548 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2 นายสมพงษ์ แก้วหวัง 
3 9308 0022x xx x 

อาจารย์ ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์), 2554 
 
ปทส. (เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร), 2547 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

3 นายกระวี อนนตรี 
3 9011 0090x xx x 

อาจารย์ ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์), 2554 
 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2551 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

4* นายธวัชชัย เหนือคลอง 
3 8104 0026x xx x 

วิศวกร 8 ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์), 2554 
 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2549 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

5* นายจิรัตน์ ส าราญ 
1 9599 0005x xx x 

ช่าง
โทรคมนาคม 

4 

อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2551 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

* หมายเหตุ: 1. นายธวัชชัย เหนือคลอง ต าแหน่ง วิศวกร 8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)                 
อายุงาน 31 ปี 

 2. นายจิรัตน์ ส าราญ ต าแหน่ง ช่างโทรคมนาคม 4 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
อายุงาน 10 ปี 
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10.  สถานที่จดัการเรียนการสอน 
  คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
   ตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเราล้วนอยู่ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร 
ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลมากมายถูกสร้างขึ้น ทุกความเคลื่อนไหวในโลกดิจิทัลและโซเชียลมีเดียต่างผลิต
ข้อมูลขึ้นมาตลอดเวลา เช่นเดียวกับการบริโภคข้อมูลก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ต่างกัน เห็นได้ว่าสิ่งที่เรา
เรียกกันว่าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่นี่คือปัจจัยหลักตัวใหม่ล่าสุดที่จะช่วย
ขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต และไปได้ไกลขึ้นและตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติ ทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ คนไทยได้รับการพัฒนา
ให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ 
ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560) อยู่ในห้วงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลาย ๆ ด้าน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนก่อให้เกิดนวัตกรรม
อย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่
เป็นต้น จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมไปถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญา ขยายและสร้างฐาน
รายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนฐานรากมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม นอกจากนี้
นโยบายประเทศไทย 4.0 (กระทรวงอุตสาหกรรม , 2559) ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่ต่อยอด
อุตสาหกรรมกลุ่มเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการเตรียมพร้อมบุคลากรให้มี
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายจึงจัดได้ว่ามีความส าคัญอย่างย่ิง 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การด าเนินการวางแผนและจัดท าหลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลก
ศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคม
โลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้ง 
ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศ
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2561) รวมถึงจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560) ได้
แสดงให้เห็นว่า การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ซึ่งเป็นพลวัตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
ไทยที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมโลก ที่ท าให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม เป็นผลให้
มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภคใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ การใช้สื่อออนไลน์ในการการท าธุรกรรมต่าง ๆ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 การบริโภคสื่อหลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจ ากัด  
 เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย และมีโอกาสส าหรับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับประเทศ ซึ่งจะเห็นว่าระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายเข้ามามีส่วนส าคัญในทุก ๆ เรื่อง  
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
      12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
     มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคม
และเครือข่าย (ต่อเนื่อง) ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สภาวะแวดล้อมทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและที่ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่แหล่งธุรกิจ
ภาคใต้และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC) ที่มีความต้องการก าลังคนที่มีความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมในอาชีพ ด้วยปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว  
เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ กับภาคเอกชนและจัดส่ง
นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้การด าเนินงานจริง และจัดท าเป็นกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
ศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังสามารถ
ให้บริการสังคมด้านการวิจัย เผยแพร่ความรู้และการให้ค าปรึกษาต่อชุมชนในท้องที่ได้อีกด้วย 
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      12.2 ความเกี่ยวข้องกบัพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
     เพื่ อสนับสนุน ให้ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชั ย  จั งหวัดสงขลา เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตภาคใต้ ซึ่งหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) เป็นหลักสูตรที่ได้ออกแบบให้สามารถผลิตบัณฑิต
วิชาชีพที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยฯ ในการมุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง” รองรับพันธกิจ 4 
ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หรือสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ ยั่งยืน และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
บนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
และเครือข่ายกับเครือข่ายหรือองค์กรเอกชนต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัยฯ ท าให้เกิดความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายทั้งในด้านการศึกษาวิจัยและในด้านการประยุกต์ใช้งานจริง 
ด้วยปัจจัยดังกล่าวส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุน การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ
ในการปฏิบัติงานจริง ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่ตนอยู่ 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอืน่ของมหาวิทยาลัย 
      13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาอื่น  
     รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ รายวิชาในกลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข กลุ่มวิชา
พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งเปิดสอนโดยสาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร ์  
      13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอื่น 
     ไม่มี 
      13.3 การบริหารจัดการ  
     การด าเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์
ผู้แทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มี
ผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียด
ของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  
   ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย สร้างสรรค์นวัตกรรม  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 ความส าคญัของหลักสูตร  
   ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อบริบทของโลกให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต เทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ ระบบประมวลผลที่ฉลาดขึ้นและมีความเป็นอัตโนมัติ 
ปริมาณข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และสามารถน าไปวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ที่
อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มีขนาดเล็กลง ซึ่งสามารถพกพาและเคลื่อนที่ไปทุกหน
แห่ง ฯลฯ ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในแทบทุกมิติ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทาย
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้รูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวัน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ต้องอาศัยโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การประกอบธุรกิจต้องมี
การปรับตัวเข้าสู่ระบบนิเวศดิจิทัล ซึ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้รองรับการท างานในระบบ
ดิจิทัล การที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมที่เน้นการผลิตสินค้าและบริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล และใช้ประโยชน์นี้เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2562) โดยปัจจุบันเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีความส าคัญต่อการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น (ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ , 
2560) เช่น การน าเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) มาปรับใช้ในการ
จ าลองภาพหรือสถานการณ์เหมือนจริง ที่ต้องอาศัยการสื่อสารที่มีความเร็วสูงและมีเสถียรภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G การให้บริการข้อมูลอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบน
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ทั้งบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G และ 5G ผ่านการส่งข้อมูลสัญญาณภาพ
และเสียงที่มีความคมชัดมากขึ้น ส าหรับการสื่อสารทางสาย เช่น การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ผ่านเส้นใยแก้วน าแสง การให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การสื่อสารบนอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
หรือแม้กระทั่งการน าเทคโนโลยีด้าน Cloud Computing มาปรับใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นต้น 
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการทางด้านการ
สื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมบัณฑิต ในสาขาวิชาที่ตอบสนองความทันสมัย
ต่อยุคโลกปัจจุบันและให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเตรียมรับมือกับการเปิดเศรษฐกิจเสรีโดยหลักสูตรมีการบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ ครอบคลุมองค์ความรู้ส าคัญเกี่ยวกับ
ระบบการสื่อสารข้อมูล โทรคมนาคมในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
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 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคณุลักษณะที่พึงประสงคด์ังต่อไปนี้ 

   1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม สามารถปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม  
   1.3.2 มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพ
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์ด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 
   1.3.3 มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
   1.3.4 มีความสามารถท างานเป็นกลุ่ม และมีภาวะผู้น า สามารถวางแผนและรับผิดชอบ  
ในการเรียนรู้ของตนเอง 
   1.3.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ  
ในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
  คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด 
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

1. รายงานผลการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรทุกปีการศึกษา  
โดยมีผลประเมินไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.00 

2. ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหรือ
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
หรือบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร โดยมีคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.00 

3. ส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 

3. รายงานผลส ารวจ 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
โดยบัณฑิตต้องมีงานท าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
 4. ส ารวจความพึงพอใจของ

สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑติ 
4. รายงานผลความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของนกัศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.00 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือฝังตัว
ในสถานประกอบการใน
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  
เพื่อพัฒนาตนเองและต่อยอด
การบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานหรอืฝงัตัวในสถาน
ประกอบการ 
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/คน/ปี 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ผลงานวิจัยเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการในระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
มีการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  
อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
มีผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย 1 ผลงาน/ปี 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
ทางการศึกษา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ลาศึกษาต่อ อย่างน้อยร้อยละ 20 
ภายใน 5 ป ี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
 5. ส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น  

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่สูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 20 
ภายใน 3 ปี 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 
สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. พัฒนาบุคลากรสาย  
สนับสนุนของหลักสูตร 

1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุม อบรม และสัมมนา  
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ใหม ่ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. บุคลากรเขา้ร่วมประชุม อบรม 
และสัมมนา  
อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 

2. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2. บุคลากรสอบผ่านทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. พัฒนานักศกึษา 1. ส่งเสริมให้มกีารเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

1. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะด้านวิชาการและ
วิชาชีพ อย่างน้อย 1 รางวัล/ป ี

2. พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

2. นักศึกษาทกุคนสอบผ่านทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐาน 
CEFR ระดับ A2 หรือตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

3.นักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
อย่างน้อย 1 ผลงาน/ปี 

5. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ  
เรียนรู ้

1. จัดระบบนิเวศทางการศึกษา
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ของนักศึกษา 

1. รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบนิเวศทางการศึกษา 
มีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
6. การสร้างความร่วมมือเพ่ือ
บูรณาการด้านวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ
ชุมชน 

1. สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา
และสถานประกอบการชั้นน า
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
ในการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษา 

1. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการและมีการด าเนินการ
ภายใต้ความร่วมมืออย่างน้อย 1 
แห่ง/ป ี

2. บูรณาการการเรียนการสอน 
โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึก
ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์  
ในการท างานด้านต่าง ๆ  
ในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

2. รายงานผลการประเมินการ 
ฝึกทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ 
ในการท างานจากหน่วยงาน  
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1 ระบบ 
   ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ และมีรูปแบบการเรียนแบบจัดชุด
รายวิชาหรือโมดูล แต่ละโมดูลจะมีรายวิชาที่สามารถตอบสนองกับอาชีพหลังส า เร็จการศึกษาของ
นักศึกษา 
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   การจัดการศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลา
ส าหรับการสอบ และให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่ม ี
 
2.  การด าเนนิการหลักสูตร 
    2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          ภาคการศึกษาที่ 1 กรกฎาคม – ตลุาคม 
          ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ ์
          ภาคฤดูร้อน มีนาคม – เมษายน 
          ทั้ งนี้  อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ เป็นไปตามประกาศฯและ/หรือปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
    2.2 คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 
          2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร สาขาวิชา
เทคโนโลยโีทรคมนาคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
          2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
   - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
   - โดยวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
   ไม่มี 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ไม่มี 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 2 ปี   

นักศึกษาชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 30 30 30 30 30 
2 - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- 30 30 30 30 

          
 2.6 งบประมาณตามแผน 
   ใช้งบประมาณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย โดยค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. รายรับเงินรายได้           
   1.1 ค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย 

840,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 

จ านวนนักศึกษา (คน) 30 60 60 60 60 
รายรับเฉลี่ยต่อ 
นักศึกษา 1 คน 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 

 ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 28,000 บาท/คน/ปี 
 ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 56,000 บาท 
 หมายเหต ุค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
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   2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร (ค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว) 

204,720 204,720 204,720 204,720 204,720 

2. งบด าเนินงาน (ตอบแทน/วัสดุ) 100,000 125,000 150,000 200,000 250,000 
3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ) 

200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 

4. งบอุดหนุน (โครงการวิจัย/บริการ
วิชาการ/ทุนการศึกษา) 

100,000 125,000 150,000 180,000 250,000 

5. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษา/ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

80,000 100,000 125,000 150,000 175,000 

รวม 684,720 804,720 929,720 1,084,720 1,279,720 
จ านวนนักศึกษา (คน) 30 60 60 60 60 
รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1คน 22,824 13,412 15,495 18,079 21,329 

   
 
, 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อื่น ๆ (ระบุ) 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียนเนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

15 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร    
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาคณุภาพชีวิตดี มสีุข  3 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย      3 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  6 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน   12 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ   11 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก   12 หน่วยกิต 
    2.4 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 13 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชา    
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
      1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  3 หน่วยกิต 
         ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้   
          00-018-001 ศาสตร์พระราชา 

The King’s Philosophy 
3(2-2-5) 

         1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองด ีวิถีประชาธิปไตย  3 หน่วยกิต 
         ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
          00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 

Citizen and Public Consciousness 
3(3-0-6) 

         1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  6 หน่วยกิต 
         ให้ศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้   
          00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ    

English Conversation 
3(2-2-5) 

          00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  
 

3(2-2-5) 
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   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้    
   00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

Technology and Innovation  
3(2-2-5) 

   และให้เลือกศกึษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้   
   00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 

Innovation Management for Entrepreneurs 
3(2-2-5) 

   00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     48 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพพืน้ฐาน  12 หน่วยกิต 
   ให้ศึกษา 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้  
   14-141-101 กฎข้อบังคับและมาตรฐานทางด้านโทรคมนาคม 

Telecommunications Regulations and Standards 
3(3-0-6) 

   14-141-102 ระบบการจ่ายพลังงานส าหรับโทรคมนาคม 
Telecommunication Power Systems 

3(3-0-6) 

   14-141-103 เครื่องมือวัดในงานโทรคมนาคม 
Telecommunication Instruments 

3(3-0-6) 

   14-141-104 ระบบสื่อสารดิจิทัล 
Digital Communication Systems 

3(3-0-6) 

   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  11 หน่วยกิต 
   ให้ศึกษา 11 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี ้  
   14-141-105 

 
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล 
Data Communication Networking 

3(3-0-6) 
 

   14-141-207 เครือข่ายการสื่อสารแถบกว้าง 
Broadband Communication Networking 

3(3-0-6) 
 

   14-145-101 การจุดประกายทางธุรกิจ 
Business Inspiration 

2(2-0-4) 

   14-145-202 การประกอบการทางธุรกิจเทคโนโลยี   
Technopreneurship  
 
 

3(1-4-4) 
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   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   ให้เลือกศึกษาเพียง 1 โมดูล จ านวน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้    
   โมดูล 1 การสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบสื่อสารไร้สาย  
   14-142-201 ปฏิบัติการในการติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบสื่อสารไร้สาย 

Practice in Installation and Maintenance for 
Wireless 

4(0-8-4) 

   14-142-202 ปฏิบัติการในการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาของระบบ
โทรคมนาคม 
Practice in Periodic Maintenance of 
Telecommunication Systems 

4(0-8-4) 

   14-142-203 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที ่
Practice in Current Mobile Communications 

4(0-8-4) 

   โมดูล 2 การสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบสื่อสารมสีาย 
   14-143-201 ปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสารทางแสง 

Practice in Optical Communications Networking 
4(0-8-4) 

   14-143-202 ปฏิบัติการติดต้ังและบริการงานตอนนอก 
Practice in Installation and Services of Outside 
Plant 

4(0-8-4) 

   14-143-203 ปฏิบัติการตรวจแก้และบ ารุงรักษางานตอนนอก 
Practice in Revision and Maintenance of Outside 
Plant 

4(0-8-4) 

   โมดูล 3 เครือข่ายและความปลอดภัย 
   14-144-201 ปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคม  

Practice in Telecom Networking 
4(0-8-4) 

   14-144-202 ปฏิบัติการความปลอดภัยเครือข่ายโทรคมนาคม  
Practice in Telecom Network Security 

4(0-8-4) 

   14-144-203 ปฏิบัติการระบบการจัดการความมั่นคงข้อมูล  
Practice in Information Security Management 
System  
 
 
 

4(0-8-4) 
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   2.4 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชพี/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 

   ให้ศึกษา 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้  
   14-141-106 การฝึกงานด้านระบบโทรคมนาคมและเครอืข่าย 

Internship in Telecommunication and Network 
Systems 

3(320) 

   14-141-208 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Internship and Cooperative Education 
Preparation 

1(0-2-1) 

   ให้ศึกษารายวชิาที่ก าหนดไวด้ังต่อไปนี้   
   ส าหรับนักศึกษาที่เลือก โมดูล 1  
   14-142-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคมแบบสื่อสาร

ไร้สาย  
Professional Experience in Wireless 
Telecommunication Systems 

9(640) 

   ส าหรับนักศึกษาที่เลือก โมดูล 2  
   14-143-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคมแบบสื่อสารมี

สาย  
Professional Experience in Wired 
Telecommunication Systems 

9(640) 

   ส าหรับนักศึกษาที่เลือก โมดูล 3  
   14-144-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านเครือข่ายและความปลอดภัย 

Professional Experience in Network and security 
9(640) 

  3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
           นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอน

ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่  1  
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(T-P-E) 
00-018-001 ศาสตร์พระราชา  3(2-2-5) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม  3(3-0-6) 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(2-2-5) 
14-141-101 กฎข้อบังคับและมาตรฐานทางด้านโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
 รวม 21  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2  

UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2)  3(T-P-E) 
14-141-102 ระบบการจ่ายพลังงานส าหรับโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
14-141-103 เครื่องมือวัดในงานโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
14-141-104 ระบบสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6) 
14-141-105 เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล * 3(3-0-6) 
14-145-101 การจุดประกายทางธุรกิจ * 2(2-0-4) 
 รวม 20 หน่วยกิต 

 
ภาคฤดูร้อน  

14-141-106 การฝึกงานด้านระบบโทรคมนาคมและเครอืข่าย ** 3(320) 
 รวม 3 หน่วยกิต 

 
   หมายเหตุ      *  หมายถึง   กลุ่มรายวิชาที่จัดการศึกษาบูรณาการกับอาจารย์ต่างคณะ 
  ** หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work  

    Integrated Learning: WIL) ซึ่ งจั ด ให้ มี ก ารฝึ กปฏิ บั ติ งานวิชาชีพ ในสถาน 
    ประกอบการไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 
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ปีการศึกษาที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 * 

และให้เลือกศกึษาเพียง 1 โมดูล ** 

หมายเหตุ   *   หมายถึง  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block course) 
    **  หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะที่ จัดการศึกษาเชิงบู รณาการกับการท างาน (Work 
                    Integrated Learning: WIL) ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติการในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14-141-207 เครือข่ายการสื่อสารแถบกว้าง  3(3-0-6) 
14-141-208 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 
14-145-202 การประกอบการทางธุรกิจเทคโนโลย ี 3(1-4-4) 

โมดูล 1 การสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบสื่อสารไร้สาย 
14-142-201 ปฏิบัติการในการติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบสื่อสารไร้สาย 4(0-8-4) 
14-142-202 ปฏิบัติการในการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาของระบบโทรคมนาคม 4(0-8-4) 
14-142-203 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที ่ 4(0-8-4) 
โมดูล 2 การสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบสื่อสารมสีาย 
14-143-201 ปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสารทางแสง 4(0-8-4) 
14-143-202 ปฏิบัติการติดต้ังและบริการงานตอนนอก 4(0-8-4) 
14-143-203 ปฏิบัติการตรวจแก้และบ ารุงรักษางานตอนนอก 4(0-8-4) 
โมดูล 3 เครือข่ายและความปลอดภัย 
14-144-201 ปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคม  4(0-8-4) 
14-144-202 ปฏิบัติการความปลอดภัยเครือข่ายโทรคมนาคม  4(0-8-4) 
14-144-203 ปฏิบัติการระบบการจัดการความมั่นคงข้อมูล  4(0-8-4) 
 รวม 19 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาที่ 2 *** 
ให้เลือกศึกษาเลือกเพียง 1 วิชา   จ านวน 9 หน่วยกิต 
14-142-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคมแบบสื่อสารไรส้าย  9(640) 
14-143-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคมแบบสื่อสารมีสาย 9(640) 
14-144-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านเครือข่ายและความปลอดภัย 9(640) 
 รวม 9 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  *** หมายถึ ง  กลุ่ มวิชาเฉพาะที่ จั ดการศึ กษา เชิ งบู รณาการกับการท างาน (Work 
                     Integrated Learning: WIL) ซึ่ งจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก ป ระสบ การณ์ วิ ช าชี พ ใน สถาน 
                     ประกอบการไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง                
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   3.1.5 ค าอธบิายรายวิชา 
                 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

UU-VWX-YZZ 
 UU หมายถึง คณะ 
  00 คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  14 คือ คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
      
ส าหรบัหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 V หมายถึง สาขา 
  0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป  
 W หมายถึง กลุ่มวิชา 
  1 คือ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตด ีมีสุข  
  2 คือ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  
  3 คือ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
  4 คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 X หมายถึง วิชาย่อย 
  1 คือ รายว ิชาพลศึกษา  
  2 คือ รายวิชามนุษยศาสตร ์  
  3 คือ รายวิชาสังคมศาสตร ์  
  4 คือ รายวิชาภาษาไทย  
  5 คือ รายวิชาภาษาต่างประเทศ  
  6 คือ รายวิชาคณิตศาสตร์  
  7 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร ์  
  8 คือ รายวิชาบูรณาการ  
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา 
  0 คือ จัดให้ศึกษาในปีการศึกษาใดก็ได ้  
  1 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 1  
  2 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 2  
 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
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ส าหรบัหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 V หมายถึง สาขา  
  1 คือ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
  2 คือ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 WX หมายถึง สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย  
  40 คือ สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 
   41 คือ วิชาย่อยกลุ่มวิชาพื้นฐานระบบโทรคมนาคมและ

เครือข่าย 
   42 คือ วิชาย่อยกลุ่มวิชาการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบ

สื่อสารไร้สาย 
   43 คือ วิชาย่อยกลุ่มวิชาการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบ

สื่อสารมีสาย 
   44 คือ วิชาย่อยกลุ่มวิชาเครือข่ายและความปลอดภัย 
   45 คือ วิชาย่อยกลุ่มวิชาผู้ประกอบการธุรกิจ 
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา  
  0 คือ รายวิชาที่ไม่ก าหนดชั้นปีที่ควรศึกษา 
  1 คือ รายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปีที่ 1 
  2 คือ รายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปีที่ 2 
 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
    
ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
 C(T-P-E) 
  C หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  T หมายถึง  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  P หมายถึง  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
  E หมายถึง  จ านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห ์
 ส าหรับรายวิชาสหกจิศึกษา การฝึกงานและการฝึกงานวิชาชีพ ให้ก าหนดชัว่โมงภายในวงเล็บ 

 
 
 
 
 



มคอ.2 

24 

 

รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
 

 

00-018-001 ศาสตร์พระราชา 
The King’s Philosophy 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ชีวิตและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช                              
พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสในโอกาสต่าง ๆ  พระราชกรณียกจิและโครงการ
พัฒนาที่ส าคญั  ความหมาย หลักการ แนวคิด และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการน าไปประยุกต์ใช้  มูลนิธิโครงการหลวง  หลักการและแนวคิดของปรัชญา
เศรษกิจพอเพียง  การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีพ   
The life and work of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej; royal 
guidances of His Majesty the King in various occasions; distinctive royal 
duties and royal development projects; meaning, principle, concept, 
and goal of the philosophy of sustainable development and its 
applications; the Royal project foundation of Thailand; principle and 
concept of the King’s philosophy of sufficiency economy; applications 
of the King’s philosophy for livings. 
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00-023-001 พลเมืองกับจติส านึกต่อสังคม 
Citizen and Public Consciousness 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสังคม  
สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง  ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  หลักความเสมอภาค และพึ่งพาตนเอง  การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  หน้าที่ของ
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมในการต้านทุจริต  สาธารณะและจิตส านึกทาง
ศีลธรรมของพลเมืองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; 
human rights; recognition of diversity and difference; social 
responsibility; equality and self-reliance; discerning of self interest and 
public interest; intolerance and ashamed to involve in corruption; civic 
duty and responsibility for anti-corruption; public mind and moral 
consciousness of citizen by learning and practicing good manners. 
 

00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การแนะน าตนเองและผู้อื่น  การทักทาย การบอกลา และการกล่าวลาใน
ภาษาอังกฤษ  การแสดงความยินดี การขอบคุณ และ การขอโทษ  การแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ  การแสดงความคิดเห็น  การนัดหมาย  การพูดโทรศัพท์       
การซื้อขายและต่อรองราคา  การสั่งอาหาร  การสอบถามและบอกทิศทาง 
Introducing oneself and others; greetings, farewells and saying good 
bye in English; congratulating, thanking, and apologizing; expressing 
empathy and sympathy; giving opinions; making an appointment; 
telephoning; purchasing and bargaining; ordering food; asking and giving 
directions. 
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00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Technology and Innovation 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์  นโยบายของชาติ
เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เครื่องมือส าหรับการสังเคราะห์และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการเติบโต 
ความส าเร็จ และการพัฒนาธุรกิจ  นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขัน   
วิธีการทางเทคโนโลยีส าหรับนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้  อินเตอร์เน็ตส าหรับทุกสิ่ง  
ปัญญาประดิษฐ์  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
The relationship between technology, innovation, and creativity; 
national policy on science, technology and innovation; tools for 
synthesis and development of technology and innovation; roles of 
technology and innovation for business growth, success, and future 
development; technological innovation for competitiveness; innovative 
technological methods and their applications; Internet of Things; 
artificial intelligent; intellectual property protection. 
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00-048-002 การจัดการนวตักรรมส าหรับผู้ประกอบการ  
Innovation Management for Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดและลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  ปัจจัยทางสังคมและมนษุย์กับการ
ด าเนินการธุรกิจ  การบริหารจัดการและภาวะผู้น า  เทคนิคการตลาด              
ระบบการเงินส าหรับธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ  การจัดการนวัตกรรม  
กระบวนการพัฒนาบริการใหม่  การออกแบบบริการ  นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสินค้า  นวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์  ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตใช้สิทธิทางเทคโนโลยี  การลงทุน
ในธุรกิจนวัตกรรม  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนวัตกรรม 
Concepts and characteristics of entrepreneurship; social and human 
factors affecting on business operation; management and leadership; 
marketing techniques; financial system for business; writing a business 
plans; innovation management; innovation system management; 
concepts and processes for new service development; service design; 
products and process innovation; new product development and 
branding; strategic innovation; intellectual property and technology 
licensing; investment in innovation business; human resources and 
innovative organization management. 
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00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ  
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด
นอกกรอบ  การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ  เทคนิคการคดินอกกรอบ
ขั้นพื้นฐาน ขัน้ก้าวหน้า และขั้นรอบรู้  การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ  เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ  งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิด
นอกกรอบ  การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ  การใช้การคิดนอกกรอบในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
Definition, background, importance, principles, guidelines and types of 
lateral thinking; systematic lateral thinking development; basic, 
advanced and skillful lateral thinking techniques; work creation on 
lateral thinking; information technology for work creation on lateral 
thinking; researches about lateral thinking development; creating team 
work on lateral thinking; the use of lateral thinking to solve problem 
creatively and ethically. 
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14-141-101 กฎข้อบังคับและมาตรฐานทางด้านโทรคมนาคม 
Telecommunications Regulations and Standards 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านโทรคมนาคมและความปลอดภัย  พระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
มาตรฐานการจัดสรรด้านความถี่กิจการโทรคมนาคม  มาตรฐานทางเทคนิคของ
อุปกรณ์โทรคมนาคม  มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม   
มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม   
หลักเกณฑ์และมาตรการก ากับดูแลความปลอดภัย  แนวทางปฏิบัติส าหรับการต้ัง
สถานีวิทยุโทรคมนาคม  
Law related to telecommunications and security; cyber security act; 
operational safety standards; frequency allocation standard; technical 
standards of telecommunications equipment; standards and quality of 
telecommunication services; safety standards for radio communications 
equipment usage; regulations and measures for safety supervision; 
guidelines for setting up telecommunication radio stations. 
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14-141-102 ระบบการจ่ายพลังงานส าหรบัโทรคมนาคม 
Telecommunication Power Systems 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
พื้นฐานระบบไฟฟ้าก าลัง  การค านวณขั้นพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า  การอ่านค่าแผนภูมิ
วงจรไฟฟ้า  ประเภทและการน าอุปกรณ์ไปใช้งาน  องค์ประกอบและหลักการท างาน
ของระบบส ารองไฟ  วงจรคอนเวอร์เตอร์และการน าไปใช้งาน  หลักความปลอดภัย
และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  การออกแบบระบบกราวด์   
การประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานทดแทน 
Basic electrical power systems; electrical circuit calculation; electrical 
circuit diagram reading; types of devices and applications; components 
and working principles of uninterruptible power systems; converter 
circuits and their use; principles of electrical safety and operational 
methods; grounding system design; applications of renewable energy 
sources. 
 

14-141-103 เครื่องมือวัดในงานโทรคมนาคม 
Telecommunication Instruments 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
องค์ประกอบของระบบการวัด  ระบบหน่วย  เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมส าหรับ
การแก้ไขปัญหาการวัด กระบวนการและการควบคุมกระบวนการ เครื่องมือวิเคราะห์
สัญญาณในกิจการโทรคมนาคม  การปรับขนาดและการสอบเทียบ   
การวัดตัวแปรแสง  มาตรฐานการวัด 
Elements of a measurement system; systems of units; industrial 
instrumentation for troubleshooting, process measurements and 
process control; signal analysis instruments in telecommunication; 
scaling and calibration; optical variables measurement; measurement 
standards. 
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14-141-104 ระบบสื่อสารดจิิทัล 
Digital Communication Systems 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐานการสื่อสาร  การมอดูเลตและการดีมอดูเลต  สญัญาณสื่อสาร 
แอนะล็อกและดิจิทัลในระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
การเข้าและถอดรหัสสัญญาณ  การเข้ารหัสบล็อก และคอนโวลูชัน   
การรบกวนแบบสอดแทรกตอ่สัญลักษณ์  ค่าพารามิเตอร์ในระบบสื่อสาร 
Fundamentals of communication; modulation and demodulation; 
analog and digital communication in telecommunication system and 
computer network; encoder and decoder signals; block codes and 
convolutional codes; intersymbol interference; parameter values in 
communication system. 
 

14-141-105 เครือข่ายการสื่อสารข้อมลู 
Data Communication Networking 

3(3-0-6) 
 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  ระดับช้ันของสถาปัตยกรรมเครอืข่าย   
ชนิดต่าง ๆ ของอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล  การก าหนดค่าของอุปกรณ์ด้านเครือข่าย  
รูปแบบต่าง ๆ ของการเชื่อมต่อเครือข่าย  แบบจ าลองการหน่วงบนเครือข่ายข้อมูล  
การสื่อสารแบบเข้าถึงหลายทาง  การจัดเสน้ทางในเครือข่ายการสื่อสาร   
การควบคุมการไหลของข้อมูล  ความปลอดภัยของข้อมูล  เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้
ทางด้านการสื่อสารข้อมูล 
Fundamentals of data communication and networks; the level of 
network architecture; types of internet protocols; network equipment 
configuration; types of network connection; data network delay model; 
multiple access communications; routing in network communication; 
data flow control management; data security management; tools and 
techniques used in data communication. 
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14-141-106 การฝึกงานด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 
Internship in Telecommunication and Network 
Systems 

3(320) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ โดยน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ใน
การท างานภายใต้ค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์ การจัดท ารายงานสรุป 
และการน าเสนอเพ่ือการประเมินผล 
Internship in either the public or private sectors by applying classroom 
knowledge and skills in working under the supervision of both an 
approved internship provider and a faculty advisor for a period not less 
than 320 hours or 8 weeks; a final written report; and oral presentation 
for evaluation. 
 

14-141-207 เครือข่ายการสื่อสารแถบกว้าง 
Broadband Communication Networking 

3(3-0-6) 
 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การสื่อสารแบบครอบคลุมทัว่โลก และระบบเครือข่ายหลัก   
การส่งข้อมูลแบบความเร็วสูง  คุณลักษณะของเครือข่ายแบบความเร็วสูง   
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  การจ าลองการส่งถ่ายข้อมูล  การจ าลองการเข้าคิว  
การควบคุมการเข้าถึง  การควบคุมความคับคั่ง  คุณภาพของการบริการ   
ลักษณะของเครือข่ายโปรโตคอลและการหาเส้นทาง  เครือข่ายแบบทับซอ้น   
การกระจายข้อมูลแบบกลุม่  การสื่อสารแถบกว้างและการประยุกต์ใช้ 
Global communications and core network systems; high speed data 
transmission; characteristics of high speed networks; comprehensive 
services; data transfer simulation; queuing simulation; access control; 
congestion control; quality of services; characteristics of protocol and 
routing; overlap network; group data distribution; broadband 
communication and applications. 
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14-141-208 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Preparation for Internship and Cooperative Education 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการ แนวคิดและกระบวนการของการฝึกงานและสหกิจศึกษา   
กระบวนการและขั้นตอนในการสมัครงาน  ความปลอดภัยและจรรยาบรรณใน
สถานที่ท างาน  การสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์   
การเขียนรายงานและการน าเสนอ 
Principles, concepts and processes of internship and cooperative 
education; job application process; safety and ethics in workplace; 
communication, personality development and human relations; report 
writing and presentation. 
 

14-142-201 ปฏิบัติการในการติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบสื่อสารไร้สาย 
Practice in Installation and Maintenance for Wireless 

4(0-8-4) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบและคู่มือการติดตั้ง  จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ สายอากาศ สายน าสัญญาณ ตามแบบที่ก าหนด  จัดเตรียมข้อมูลและ
วิเคราะห์ความผิดปกติของระบบ  การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
ด าเนินการของระบบ  การด าเนินการแก้ไขและป้องกัน   
บันทึกและสรุปรายงานผลได้ 
Practice in drawing reading and installation manual; preparation 
of tools, materials, equipment, antennas, and signal cables 
according to the specified design; data preparation and system 
disorder analysis; coordination with relevant departments before 
system implementation; corrective and preventive maintenance; 
recording and summarizing the results.  
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14-142-202 ปฏิบัติการในการบ ารงุรักษาตามระยะเวลาของระบบโทรคมนาคม 
Practice in Periodic Maintenance of Telecommunication 
Systems 

4(0-8-4) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาตามข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง  แผนการด าเนนิงานและ
บริหารจัดการความเสี่ยง  การจัดล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   
กระบวนการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน  การก าหนดช่วงเวลาการบ ารุงรักษา   
ด าเนินการบ ารุงรักษา  บันทึกการท างานและสรุปรายงานผลได ้
Practice in maintenance according with term of reference requirements; 
operation plan and risk management; steps of action planning; 
emergency planning process; maintenance periodic determination; 
maintenance procedures; operation recording and reporting 
summarization. 
 

14-142-203 
 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที ่
Practice in Current Mobile Communications 

4(0-8-4) 
 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ปฏิบัติการติดตั้งการสื่อสารเคลื่อนที่  การเข้าถึงโครงข่ายวิทยุ   
สถาปัตยกรรมโครงข่าย  สเปคตรัมความถี่วิทยุ  เครือข่ายการส่งผ่าน   
เครือข่ายแกนหลัก อุปกรณ์เชื่อมต่อการสื่อสารเคลื่อนที่  และการประยุกต์ใช้งาน 
Practice in setting up mobile communication; network radio access; 
network architecture; radio frequency spectrum; transportation 
network; core network, connected mobile communication devices and 
applications. 
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14-142-204 ประสบการณว์ิชาชีพดา้นระบบโทรคมนาคมแบบสื่อสารไร้สาย 
Professional Experience in Wireless Telecommunication 
Systems 

9(640) 

วิชาบังคับก่อน: 14-141-208 การเตรียมความพรอ้มการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite: 14-141-208 Preparation for Internship and Cooperative 

Education 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ ทางด้านสื่อสัญญาณ
โทรคมนาคมแบบสื่อสารไร้สาย โดยน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
ภายใต้ค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง หรือ 16 สปัดาห์ การจัดท ารายงานสรุปและการ
น าเสนอเพื่อการประเมินผล 
Professional experience in either the public or private sectors about 
wireless telecommunication systems, applying classroom knowledge 
and skills in working under the supervision of both an approved 
internship provider and a faculty advisor for a period not less than 640 
hours or 16 weeks; a final written report, and oral presentation for 
evaluation. 
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14-143-201 ปฏิบัติการเครอืข่ายสื่อสารทางแสง 
Practice in Optical Communications Networking 

4(0-8-4) 

วิชาบังคับก่อน:  - 
Prerequisite:  - 
ปฏิบัติการโครงข่ายสื่อสารทางแสงการสร้างและพัฒนาเส้นใยแก้วน าแสง   
อุปกรณ์ทางแสงในระบบสื่อสาร  การขยายสัญญาณแสง  เทคนิคการชดเชยการ
กระจายระหว่างโหมดแสง  เทคนิคการกล้ าสัญญาณแสง  ระบบการมัลติเพล็กซ์แบบ
แบ่งความยาวคลื่น  ระบบเครือข่ายความเร็วสูง  อุปกรณแ์ละระบบโครงข่ายสื่อสาร
ทางแสง  ระบบเครือข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ  ระบบการเดินสายใยแก้วน าแสงไปยัง
บ้านพักอาศัย  
Practice in fiber optic production and development; optical devices in 
communication systems; optical signal amplifications; chromatic 
dispersion compensation techniques; optical modulation techniques; 
wavelength division multiplex systems; high-speed network systems; 
optical communication equipment and network systems; passive 
optical network; fiber to the home systems. 
 

14-143-202 ปฏิบัติการติดตั้งและบริการงานตอนนอก 
Practice in Installation and Services of Outside Plant 

4(0-8-4) 
 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ปฏิบัติการส ารวจพื้นที่ เส้นทางเพื่อเตรียมการติดต้ัง  การตัดต่อเส้นใยแก้วน าแสง  
การติดตั้งเส้นใยแก้วน าแสง  การติดต้ังอุปกรณ์ปลายทางและอุปกรณ์เชื่อมต่อ   
การตรวจสอบเหตุเสีย  การวิเคราะห์ปัญหา  แก้ไขปญัหาและทดสอบคุณภาพ
สัญญาณได ้
Practice in area surveying, route for installation; fiber optical splicing; 
fiber optic installation; terminal equipment installation and connectors; 
failure investigation; problem analysis; troubleshoot and signal quality 
testing. 
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14-143-203 ปฏิบัติการตรวจแก้และบ ารงุรักษางานตอนนอก 
Practice in Revision and Maintenance of Outside Plant 

4(0-8-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ปฏิบัติการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไขทางไฟฟ้าของสายเคเบิล  การทดสอบสายเคเบิลและ
ความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าสูง  การใช้เครื่องระบุต าแหน่งความต้านทาน   
การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้การวัดสัญญาณสะท้อนกลับด้วยขอบเขตของเวลา  
การใช้เครื่องวัดสัญญาณสะท้อนกลับด้วยขอบเขตของเวลาในเส้นใยแก้วน าแสง   
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันส าหรับระบบการสื่อสารโทรคมนาคม 
Practice in corrective maintenance of electrical cables; cable test and 
breakdown voltage determination; time-domain reflectometer usage; 
optical time-domain reflectometer usage; preventive maintenance for 
telecommunication system. 
 

14-143-204 ประสบการณว์ิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคมแบบสื่อสารมีสาย 
Professional Experience in Wired Telecommunication 
Systems 

9(640) 

วิชาบังคับก่อน: 14-141-208 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite: 14-141-208 Preparation for Internship and Cooperative 

Education 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ ทางด้านสื่อสัญญาณ
โทรคมนาคมแบบสื่อสารมีสาย โดยน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
ภายใต้ค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา     
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง หรือ 16 สปัดาห์ การจัดท ารายงานสรุปและการ
น าเสนอเพื่อการประเมินผล 
Professional experience in either the public or private sectors about 
wired telecommunication systems, applying classroom knowledge and 
skills in working under the supervision of both an approved internship 
provider and a faculty advisor for a period not less than 640 hours or 
16 weeks; a final written report, and oral presentation for evaluation. 
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14-144-201 ปฏิบัติการเครอืข่ายโทรคมนาคม  
Practice in Telecom Networking 

4(0-8-4) 

วิชาบังคับก่อน:  -  
Prerequisite:  -  
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคม  การเช่ือมโยงเครือข่าย
โทรคมนาคม  การบริหารทรัพยากรเครือข่าย  การประยุกต์ใช้งานและความ
ปลอดภัยเครือข่ายโทรคมนาคม  การใช้งานเครือข่ายโทรคมนาคม  การสืบค้นข้อมูล  
กระบวนการปฏิบัติในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านโพรโทคอล  ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  
Practice in telecommunication technology and network equipment; 
telecommunication network linkage; network resource management; 
applications and security telecommunication networks; information 
searching; process of data receiving-sending through a protocol; 
operation on computer network and internet. 
 

14-144-202 ปฏิบัติการความปลอดภัยเครือข่ายโทรคมนาคม  
Practice in Telecom Network Security 

4(0-8-4) 

วิชาบังคับก่อน:  -  
Prerequisite:  -  
ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงในระบบโทรคมนาคม  ข้อมูลสารสนเทศใน
ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  แผนการป้องกันด้วยรหัสผ่าน  วิธีการเข้ารหัสลับ
ของข้อมูล  อัลกอริทึมของการเข้ารหัส  การส ารองและกู้คนืข้อมูล  วิธีการป้องกัน
เชิงกายภาพของเครือข่าย  ระบบการตรวจสอบเครือข่าย   
การฉ้อโกงและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  การตรวจสอบ การป้องกันและการก าจัด
โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประสงค์ร้าย 
Practice in telecommunication systems security; information in network 
and internet systems; password protection schemes; data encryption 
method; encryption algorithm; data backup and recovery; physical 
network protection; network inspection systems; fraud and cybercrime; 
malicious software detection, protection and removal. 
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14-144-203 ปฏิบัติการระบบการจัดการความมั่นคงขอ้มูล   
Practice in Information Security Management System 

4(0-8-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล   
การตรวจสอบช่องโหว่ของแอปพลิเคชนั  การอนญุาตผู้ใช้เข้าระบบและสิ่งจ าเป็นตอ้งรู ้ 
การบริหารจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบและวางแผน  
การออกแบบระบบฐานข้อมูล  กระบวนการที่กระท ากับข้อมูลจ านวนมากเพื่อค้นหา
รูปแบบและคลังเก็บข้อมูล  
Data security analysis; investigation of vulnerability test in application 
software; user permissions and essential knowledge; data management; 
demand analysis, design and planning; database system design; data 
mining and data warehousing. 
 

14-144-204 ประสบการณว์ิชาชีพด้านเครือข่ายและความปลอดภัย 
Professional Experience in Network and security 

9(640) 

วิชาบังคับก่อน: 14-141-208 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite: 14-141-208 Preparation for Internship and Cooperative 

Education 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ ทางด้านเครือข่ายและความ
ปลอดภัย โดยน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการท างาน ภายใต้ค าแนะน าของ
ผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 640 
ชั่วโมง หรือ 16 สัปดาห์ การจัดท ารายงานสรุปและการน าเสนอเพื่อการประเมินผล 
Professional experience in either the public or private sectors about 
networking and security applying classroom knowledge and skills in 
working under the supervision of both an approved internship provider 
and a faculty advisor for a period not less than 640 hours or 16 weeks; 
a final written report, and oral presentation for evaluation. 
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14-145-101 การจุดประกายทางธรุกิจ 
Business Inspiration 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ค านิยามและความหมายของการจุดประกายทางธุรกิจ  วิธีการเข้าถึงการจุด
ประกาย  การจุดประกายจากเรื่องราวของการล้มเหลวและความส าเร็จ   
การสืบค้นแนวคิดทางธุรกิจเพื่อการจุดประกาย  การจุดประกายจากตัวอย่าง
การเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับความส าเร็จ  การสร้างความคิดทางธุรกิจและ
วิธีการแปลงความคิดสู่การปฏิบัติ  การแสวงหาข้อมูลเพื่อให้เกิดการจุด
ประกายในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่  กรณีศึกษา 
The definition of inspiration in business; main approach to get 
inspiration; inspiration from success and failure stories; pursuit 
interesting business ideas for inspiration; business inspiration 
from successful entrepreneurs; business ideas generation and 
how to deliver ideas into action; looking for insp iration to build 
startup business; case studies. 
 

14-145-202 การประกอบการทางธุรกิจเทคโนโลยี   
Technopreneurship 

3(1-4-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประกอบการทางธุรกิจเทคโนโลยี  ขั้นตอนการเข้าสู่การ
เริ่มต้นประกอบธุรกิจ  ความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการเริ่มธุรกิจใหม่  การวางแผน
และการออกแบบการเริ่มต้นทางธุรกิจเทคโนโลยี  โอกาสทางการประกอบธุรกิจและ
การได้เปรียบในการแข่งขัน  การก าหนดและวิเคราะห์ตลาด  ทักษะการคิดวิเคราะห์
และการวิเคราะห์ระบบเพ่ือประเมินค่าแผนธุรกิจ  การน าเสนอแผนธุรกิจ 
Introduction to technopreneurship; steps approach towards building  
a technology startup; risks and rewards of starting up a new business; 
planning and designing technology based startup; business opportunity 
and competitive advantage; marketing identification and analysis; 
critical thinking skills and system analysis to identify and evaluate  
a business plan; final business plan presentation. 
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      3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
        3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ ต าแหน่งวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

1 นายธนัสถ์ นนทพุทธ 
3 9011 0130x xx x 

วศ.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2560 
 

2550 
 

2548 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

90 180 180 180 

2 นายสมพงษ์ แก้วหวัง 
3 9308 0022x xx x 

ค.อ.ม. 
 

ปทส. 

ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส ์
 
เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

2554 
 

2547 

อาจารย์ 90 180 180 180 

3 นายกระวี อนนตรี 
3 9011 0090x xx x 

ค.อ.ม. 
 

อส.บ. 

ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส ์
 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2554 
 

2551 

อาจารย์ 90 180 180 180 

4 นายธวัชชัย เหนอืคลอง 
3 8104 0026x xx x 
 

ค.อ.ม. 
 

อส.บ. 

ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส ์
 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2554 
 

2549 

วิศวกร 8 60 60 60 60 

5 นายจิรัตน์ ส าราญ 
1 9599 0005x xx x 

อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2551 ช่าง
โทรคมนาคม 4 

60 60 60 60 
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     3.2.2 อาจารยผ์ู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ ต าแหน่งวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายธนัสถ์ นนทพุทธ 

3 9011 0130x xx x 
วศ.ด. 

 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2560 
 

2550 
 

2548 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

90 180 180 180 

2 นายสมพงษ์ แก้วหวัง 
3 9308 0022x xx x 

ค.อ.ม. 
 

ปทส. 

ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส ์
 
เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

2554 
 

2547 

อาจารย์ 90 180 180 180 

3 นายกระวี อนนตรี 
3 9011 0090x xx x 

ค.อ.ม. 
 

อส.บ. 

ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส ์
 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2554 
 

2551 

อาจารย์ 90 180 180 180 

4 นายธวัชชัย เหนอืคลอง 
3 8104 0026x xx x 
 

ค.อ.ม. 
 

อส.บ. 

ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส ์
 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2554 
 

2549 

วิศวกร 8 60 60 60 60 

5 นายจิรัตน์ ส าราญ 
1 9599 0005x xx x 

อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2551 
 

ช่าง
โทรคมนาคม 4 

60 60 60 60 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ ต าแหน่งวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
6 นายกรภัทร เฉลมิวงศ์ 

3 9011 0106x xx x 
ค.อ.ม. 

 
อส.บ. 

ไฟฟ้า-อเิล็กทรอนิกส ์
 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2554 
 

2547 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

45 45 45 45 

7 นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล 
3 8417 0054x xx x 

ค.อ.ม. 
 

อส.บ. 

ไฟฟ้า 
 
เครือ่งมือวัดและควบคุม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2553 
 

2549 

อาจารย์ 45 45 45 45 

8 นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิร ิ
3 9206 0023x xx x 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

ไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2550 
 

2545 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

45 45 45 45 

9 นายปิยะ ประสงค์จันทร์ 
3 9005 0004x xx x 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

การบริหารงาน
อาชีวศึกษา 
ไฟฟ้าสื่อสาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2543 
 

2538 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

45 45 45 45 

10 นายวิชาญ เพชรมณี 
3 8401 0021x xx x 

วศ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2549 
 

2541 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

45 45 45 45 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ ต าแหน่งวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
11 นางสาววาสณา  บุญส่ง 

3 8099 0004x xx x 
Ph.D. 

 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

Electrical and 
Electronic 
Engineering 
ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส ์
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2559 
 
 

2554 
 

2545 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

45 45 45 45 

12 นายนรงฤทธิ์   เสนาจิตร 
3 9012 0005x xx x 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2551 
 

2546 

อาจารย์ 45 45 45 45 

13* นางรุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์ 
3 8602 0037x xx x 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2547 

2540 

อาจารย์ 45 45 45 45 

14** นายบุญรัตน์ บุญรัศมี 

3 9011 0098x xx x 

วท.ม. 

 

วท.ม. 

ศศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 

 

2557 

2548 

อาจารย์ 45 45 45 45 

           

     หมายเหตุ  *   เป็นอาจารย์ผู้สอนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชยั 
                  **  เป็นอาจารย์ผู้สอนจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย  
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)  
 4.1 การฝึกงาน 
 วิชา 14-141-106 การฝึกงานด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย จัดให้ฝึกปฏิบัติงานใน
องค์กรเอกชนหรือภาครัฐที่เกี่ยวกับ ด้านระบบโทรคมนาคมแบบสื่อสารไร้สาย ด้านระบบโทรคมนาคม
แบบสื่อสารมีสาย และด้านเครือข่ายและความปลอดภัย โดยน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานภายใต้ค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 320 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์ การจัดท ารายงานสรุปและการน าเสนอเพื่อการประเมินผล 
   4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้
  1. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  2. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  4. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลย ี
  5. มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการ
ท างาน 
  6. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน 
การปฏิบัติงานจริงได ้
  7. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมี ระบบ 
 รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
  9. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
  10. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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  11. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 
  12. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  13. มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  14. สามารถบูรณาการการเรยีนรู้ร่วมกับการท างาน 
  15. สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ    
 4.1.2 ช่วงเวลา  
          ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 
      4.1.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
  วิชา 14-141-106  การฝึกงานด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย จัดเวลาไม่น้อย
กว่า 320 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห ์
 4.2 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work Integrated 
Learning: WIL) 
  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างานโดยจัดให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ 
การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการความรู้ทางทฤษฎีร่วมกับ
การท างานจริงร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับรายวิชา
ดังต่อไปนี ้
  วิชา 14-142-201  ปฏิบัติการติดต้ังและบ ารุงรักษาระบบสื่อสารไร้สาย 4(0-8-4) 
  วิชา 14-142-202   ปฏิบัติการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาของระบบโทรคมนาคม 4(0-8-4) 
  วิชา 14-142-203  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที่ 4(0-8-4) 
  วิชา 14-142-204  ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคมแบบสื่อสารไร้สาย  
ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
  วิชา 14-143-201  ปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสารทางแสง 4(0-8-4) 
  วิชา 14-143-202  ปฏิบัตกิารติดตั้งและบริการงานตอนนอก 4(0-8-4) 
  วิชา 14-143-203  ปฏิบัติการตรวจแก้และบ ารุงรักษางานตอนนอก 4(0-8-4) 
  วิชา 14-143-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคมแบบสื่อสารมีสาย  
ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
  วิชา 14-144-201  ปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคม 4(0-8-4) 
  วิชา 14-144-202  ปฏิบัติการความปลอดภัยเครือข่ายโทรคมนาคม 4(0-8-4) 
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  วิชา 14-144-203  ปฏิบัติการระบบการจัดการความมั่นคงข้อมูล  4(0-8-4) 
  วิชา 14-144-204  ประสบการณ์วิชาชีพด้านเครือข่ายและความปลอดภัย  
ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
   4.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
  2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์
  4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม 
  5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  6. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
  7. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 
  8. มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการท างาน 
  9. สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม  
  10. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้1. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 
ๆ ขององค์กรและสังคม 
  11. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ด ี
  12. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยี 
  13. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  14. มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
  15. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ 
  16. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
  17. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ 
และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
  18. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  19. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 
  20. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน 
  21. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างด ี
  22. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
  23. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
  24. มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการ
สื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
  25. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได ้
  26. มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  27. มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
  28. สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
  29 มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)    
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   30. สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
   4.2.2 ช่วงเวลา  
         ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 
      4.2.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
  วิชา 14-142-201  ปฏิบัติการติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบสื่อสารไร้สาย 4(0-8-4) 
  วิชา 14-142-202   ปฏิบัติการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาของระบบโทรคมนาคม 4(0-8-4) 
  วิชา 14-142-203  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที่ 4(0-8-4) 
  วิชา 14-142-204  ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคมแบบสื่อสารไร้สาย  
ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
  วิชา 14-143-201  ปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสารทางแสง 4(0-8-4) 
  วิชา 14-143-202  ปฏิบัติการติดต้ังและบริการงานตอนนอก 4(0-8-4) 
  วิชา 14-143-203  ปฏิบัติการตรวจแก้และบ ารุงรักษางานตอนนอก 4(0-8-4) 
  วิชา 14-143-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคมแบบสื่อสารมีสาย  
ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
  วิชา 14-144-201  ปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคม 4(0-8-4) 
  วิชา 14-144-202  ปฏิบัติการความปลอดภัยเครือข่ายโทรคมนาคม 4(0-8-4) 
  วิชา 14-144-203  ปฏิบัติการระบบการจัดการความมั่นคงข้อมูล  4(0-8-4) 
  วิชา 14-144-204  ประสบการณ์วิชาชีพด้านเครือข่ายและความปลอดภัย  
ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีความเป็นมืออาชีพและเป็น
นักสร้างสรรคน์วัตกรรมโดยใช้
ทรัพยากรในชุมชน 

1) พัฒนาความเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพที่สามารถเชื่อมโยง
สถานประกอบการในท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ
การท างาน (Work Integrated Learning: WIL) ในสถาน
ประกอบการ  
3) ส่งเสริมใหม้ีการประกวดผลงาน นวัตกรรมของนักศึกษาที่ใช้
ประโยชน์ได้จริงในระดับชาติและนานาชาติ 

2) มีความเป็นผู้น าทาง
โทรคมนาคมและเครือข่าย  
และสอดคล้องกับบริบททาง
สังคมของภาคใต ้ 

1) ส่งเสริมใหท้ ากิจกรรมในพ้ืนที่ภาคใต้ที่ก่อให้เกิดการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ร่วมกับ การพฒันานวัตกรรม การบริการ
วิชาการ และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการ
ของชุมชน 
2) สนับสนุนให้ท ากิจกรรมรว่มกับภาคประชาสังคมในพื้นที่
ภาคใต้ในลักษณะมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม (University 
Social Engagement) 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตรสาขาวิชา 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. พัฒนานิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     2. ปลูกจิตส านึกในความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา 
     3. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
และมีความสุข 
     4. สร้างเสริมจิตสาธารณะ 
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  1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ตลอดจนปฏิบัติตนให้เหมาะสม 
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
     2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างการเรียนการสอน โดยยกตัวอย่าง
สถานการณ์จริงหรือกรณีตัวอย่าง และบทบาทสมมติ 
     3. ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่บ่งบอกถึงคุณธรรมจริยธรรม และ
ความเสียสละ เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาธารณะ ในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ต้ัง 
  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  
     2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
     3. สังเกตและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วมกิจกรรม 
     4. ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยใช้แบบ
ส ารวจหรือแบบสัมภาษณ ์ 

 2. ความรู้ 
  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง 
     2. จ าแนกข้อมูล และน าเสนอข้อมูลประเด็นความส าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
     3. ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
     4. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. ใช้การสอนหลายรูปแบบรูปแบบในชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่นการบรรยาย การเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สถานการณ์การจ าลอง (Simulation) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น และซักถาม 
     2. มอบหมายการค้นคว้า ทั้งแบบรายบุคคล/กลุ่ม ในหัวข้อที่สอดคล้องสถานการณ์โลก  
     3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
     4. จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มเพื่อบูรณาการความรู้ที่เรียนกับเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     5. เชิญวิทยากรหรือศิษย์เก่า ผู้มีความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์มาให้แก่นักศึกษา 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. ทดสอบหลักการ และทฤษฎีด้วยการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า 
     2. ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
     3. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
     4. ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
     5. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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  3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
     2. เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
     3. รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต 
  3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิด ในการแก้ปัญหา เช่น การเรียนรู้
แบบแก้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning; PBL) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
base Learning; PjBL) และกรณีศึกษา (Case Study) 
     2. มอบหมายงานให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ จากรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย และจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 
     3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ  เพื่อประยุกต์ใช้
ความคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. ใช้แบบทดสอบในการฝึกการแก้ปัญหา 
     2. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเด่ียว 
     3. ประเมินจากรายงาน/การน าเสนอการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์จากงานที่
ได้รับมอบหมาย 
     4. ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
     5. ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
     6. รายงานจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเพื่อน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
     2. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามตามสถานการณ์ 
     3. เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
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  4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
    1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เช่นการระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา  
    2. ก าหนดการท างานกลุ่มให้มีการหมุนเวียนบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
    3. สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร การปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การยอมรับความเห็นของผู้อื่น 
    4. เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brain storming) โดยการจัดเวทีอภิปรายและ
เสวนา ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล  
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
    1. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
    2. สังเกตจากพฤติกรรม ขณะท ากิจกรรมกลุ่ม หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
    3. ประเมินจากแบบประเมินตนเอง หรือจากสมาชิกในกลุ่ม ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ  
    4. ประเมินผลงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. สืบค้นและน าเสนอข้อมูลตามหลักการ ทฤษฎี ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง 
     2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยา่งเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
     3. ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ ์
     4. เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และน าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจได ้
  5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และการน าเสนอ 
     2. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
     3. มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอ บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงตัวเลขเพื่อ
การตัดสินใจ 
     4. มอบหมายการค้นคว้าองค์ความรู้ และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สอดคล้อง พร้อมการ
น าเสนอ 
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  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. ประเมินจากรายงาน/เทคนิคการน าเสนอจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
     2. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้สื่อสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 
     3. ประเมินจากรายงาน และการน าเสนอ โดยการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงสถิติที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
             1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
     2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
     3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์
     4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม 
     5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
             1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
                   1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
                   2. ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น าโดยการก าหนดงานเป็นกลุ่มย่อย เน้นความมีส่วนร่วม และ
แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งรู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการ เป็น
สมาชิกกลุ่ม 
                   3. สอดแทรกความรู้ที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนและเป็น
แบบอย่างที่ด ี
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             1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน ความสนใจในการเรียน 
ความสม่ าเสมอในการเข้าชั้นเรียนหรือการส่งงานตามก าหนดเวลาที่มอบหมาย 
     2. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
     3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความพร้อมเพรียงและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
  2. ด้านความรู้ 
             2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พื้นฐานการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
     2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลย ี
     3. มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการท างาน 
     4. สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม  
     5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได ้
  2.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. ใช้การสอนหลายรูปแบบรูปแบบในชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่นการบรรยาย การเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สถานการณ์การจ าลอง (Simulation) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น และซักถาม 
     2. ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติการจริงและ
มีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 
     3. มอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และ 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาน าเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายน าเสนอ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
     4. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาบรรยายเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
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  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
     2. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท าและการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
     3. ประเมินจากโครงงานที่น าเสนอ 
     4. ประเมินจากรายวิชาปฏิบัติการ การฝึกงาน และสัมมนา 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ด ี
     2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลย ี
     3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการ
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
     5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
  3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิด ในการแก้ปัญหา เช่น การเรียนรู้
แบบแก้ปัญหา เป็นฐาน (Problem-based Learning; PBL) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project-base Learning; PjBL) และกรณีศึกษา (Case Study) 
     2. ใช้การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     3. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน 
     4. มีกรณีศึกษาและการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเรียนรู้วิธีการท างานและ
การแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน การอธิบาย การตอบค าถาม และการ
ตอบโต้สื่อสารกับผู้อื่น 
     2. แบบฝึกหัด งานที่มอบหมายที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ วิธีการตั้งค าถาม และการแก้
โจทย์ปัญหาการเขียนรายงานหรือกรณีศึกษา 
     3. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักในศักยภาพและพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
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  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีระบบ
โทรคมนาคมและเครือข่าย ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
     2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
     3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
     4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 
     5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยีระบบ
โทรคมนาคมและเครือข่าย 
  4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
    1. เน้นการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้แบบร่วมมือฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกภาวะการ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
    2. สอดแทรกเรื่องจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    3. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่
ในสังคม 
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้และการแสดงออกของ
นักศึกษาระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน 
     2. ประเมินจากการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตาม ความสามารถในการท างานร่วม 
กับผู้อื่น 
     3. สังเกตจากพฤติกรรมการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างปลอดภัย รวมถึงมีการรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
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  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
       1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างด ี
       2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค ์
       3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
       4. มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการ
สื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
       5. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได ้
   5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
       1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง ให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนอการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
       2. น าเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลังจากสรุปและอภิปรายงานที่ได้รับมอบ 
หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3. สอดแทรกการใช้ทักษะการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติในรายวิชาเรียน 
   5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
       1. การสอบวัดความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือทางเทคโน 
โลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิต ิ
      2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การน าเสนอและเหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอในชั้นเรียน 
       3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและการตัดสินใจ 
  6. ทักษะการปฏิบัติงาน 
   6.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
       1. มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
       2. มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
       3. สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
       4. มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (Project oriented) 
       5. สามารถปฏิบัตงิานจริงในสถานประกอบการ 
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   6.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
       1. สร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
       2. ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยในใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน 
       3. มีวิชาฝึกงาน เพ่ือฝึกการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
   6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
       1. การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพ
จริงหรือในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 
       2. การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู ้
       3. การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาค้นคว้า ฯลฯ 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1. พัฒนานิสัยให้มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  2. ปลูกจิตส านึกในความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา 
  3. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมี
ความสุข 
  4. สร้างเสริมจติสาธารณะ 
  2. ความรู ้
   1. รูแ้ละเข้าใจในศาสตร์หรอืเนือ้หาสาระที่เกี่ยวข้อง 
      2. จ าแนกขอ้มูล และน าเสนอข้อมูลประเด็นความส าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
      3. ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
      4. เป็นผู้เรยีนรู้ตลอดชีวิต 
  3. ทักษะทางปัญญา 
      1. เข้าใจปญัหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพื้นฐานของข้อมูลและขอ้เท็จจริง 
      2. เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค ์
      3. รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต 
 
 
 



มคอ.2 

60 

 

  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      1. ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
      2. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามตามสถานการณ์ 
      3. เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรูท้ี่จะอยู่
ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข   
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1. สืบค้นและน าเสนอข้อมูลตามหลักการ ทฤษฎี ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง 
      2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
      3. ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ ์
      4. เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และน าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจได้ 
 3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
   1. คุณธรรม จริยธรรม 
      1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
      2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
      3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเปน็มนุษย ์
      4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคลองค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
      5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  2. ความรู้ 
      1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐานการ
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
      2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลย ี
      3. มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการท างาน 
      4. สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม  
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      5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได ้
  3. ทักษะทางปัญญา 
      1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ด ี
      2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลย ี
      3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4. มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
      5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
      2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
      3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
      4. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 
      5. 5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยีระบบ
โทรคมนาคมและเครือข่าย 
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างด ี
      2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
      3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
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      4. มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ
ความหมาย การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
      5. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได ้
  6. ทักษะการปฏิบัติงาน 
      1. มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพ 
ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
      2. มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
      3. สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
      4. มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)    
       5. สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  
00-018-001 ศาสตร์พระราชา                   

กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 

00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม                   

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ                   

00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม                   

00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ                   

00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติงาน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 
14-141-101 กฎข้อบังคับและมาตรฐาน

ทางด้านโทรคมนาคม   
 
          

 
    

 
    

 
    

 
 

14-141-102 ระบบการจ่ายพลังงานส าหรับ
โทรคมนาคม 

   
 
          

 
              

 

14-141-103 เครื่องมือวัดในงานโทรคมนาคม                               
14-141-104 ระบบสื่อสารดิจิทัล                               
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
14-141-105 เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล                               
14-141-207 เครือข่ายการสื่อสารแถบกว้าง                               
14-145-101 การจุดประกายทางธุรกิจ                               
14-145-202 การประกอบการทางธุรกิจ

เทคโนโลยี   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติงาน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุ่มวิชาชีพเลือก 
โมดูล 1 การสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบสื่อสารไร้สาย 
14-142-201 ปฏิบัติการติดตั้งและบ ารุงรักษา

ระบบสื่อสารไร้สาย                               

14-142-202 ปฏิบัติการบ ารุงรักษาตาม
ระยะเวลาของระบบโทรคมนาคม                               

14-142-203 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสาร
เคลื่อนที่                               

โมดูล 2 การสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบสื่อสารมีสาย 
14-143-201 ปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสารทางแสง                               
14-143-202 ปฏิบัติการติดตั้งและบริการงาน

ตอนนอก                               

14-143-203 ปฏิบัติการตรวจแก้และบ ารุงรักษา
งานตอนนอก 

                              

โมดูล 3 เครือข่ายและความปลอดภัย 
14-144-201 ปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคม                                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ  
  ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติงาน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

14-144-202 ปฏิบัติการความปลอดภัยของ
เครือข่าย 

                              

14-144-203 ปฏิบัติการระบบการจัดการความ
มั่นคงข้อมูล 

                              

กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
14-141-106 การฝึกงานด้านระบบโทรคมนาคม

และเครือข่าย 
                              

14-141-208 การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

                              

14-142-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบ
โทรคมนาคมแบบสื่อสารไร้สาย 

                              

14-143-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบ
โทรคมนาคมแบบสื่อสารมีสาย 

                              

14-144-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านเครือข่าย
และความปลอดภัย 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 
 ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลายครั้ง
ในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
หนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจาก
อาจารย์ผู้สอน 
 การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีล าดับขั้นดังนี ้

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+  อ่อน (Poor) 1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

 กรณีที่ไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี ้
สัญลักษณ ์ ความหมาย 

W ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

  AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
         2.1.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน
หลักสูตร 
         2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แผนการสอน 
         2.1.3 มีการทวนสอบวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนหรือใน
รายละเอียดวิชา มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
        2.1.4 มีการประเมินการสอนของผู้สอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
    2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
        2.2.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 
         2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
         2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 
         2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
         2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์
พิเศษเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
    3.1 ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรสาขาวิชาและข้อก าหนดของคณะ มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่าที่
หลักสูตรสาขาวิชาก าหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4.00 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 
    3.2 มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมีใบแสดงผลกิจกรรม 
    3.3 นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามที่  
มหาวิทยาลัยก าหนด และได้รับใบรับรอง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
    1.1 เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรสายผู้สอนบรรจุใหม่ ซึ่งมีการปฐมนิเทศ แนะแนว อาจารย์ใหม่
ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัยตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
    1.2 มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้ค าแนะน าและปรึกษา เพื่อเรียนรู้และ
ปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความ
เป็นครูอาจารย์ และการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
    1.3 ประเมินติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์
     2.1 การพฒันาทักษะการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
          2.1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคและวิธีการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้
สามารถจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ได้อย่างเชี่ยวชาญ 
          2.1.2 การพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น LMS, MOOC เป็นต้น 
     2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
          2.2.1 การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ 
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน และสถานประกอบการ 
          2.2.2 การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
และการส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
         2.2.3 การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาต ิ
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หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
   
 การด าเนินงานของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและ
เครือข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์  
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ และหลักสูตรมีการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี
 
1.  การก ากับมาตรฐาน  
     มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี ้
     1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ฯและข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของ
การจัดการศึกษา 
     1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  (ภายใน 3 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

 
2.  บัณฑิต  
     หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 
     2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม                   
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 6) ด้านวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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     2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
3.  นักศึกษา   
    หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการดังนี้ 
    3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาก าหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของหลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความ
พร้อมเข้าศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา มีการปรับพื้น
ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
    3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษา
วิชาการ  และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
    3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและ
มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อให้มีนักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร  
 
4.  อาจารย์ 
    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่
ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
    4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
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    4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคงอยู่
และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 
 
5.  หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมนิผูเ้รียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 
     5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา  และมีการปรับปรุง
สาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
     5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนที่มีการ  
บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 
     5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และก ากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผล
การเรียนรู้ในรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ 
เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป 
     5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ    
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแตล่ะป ี

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการ
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ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพื่อเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลักที่
จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
    6.1 ห้องเรียนและห้องบรรยาย ที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ในการน าเสนอหน้าช้ันเรียน ดังนี ้
         1) ห้องบรรยาย ขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 4 ห้อง 
         2) ห้องบรรยาย ขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 5 ห้อง 
    6.2 ห้องสมุด ที่ประกอบไปด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น ต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยใช้
ห้องสมุดประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
         1) หนงัสือและต าราเรียนภาษาไทย 83,434 เลม่ 
         2) หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ 5,700 เลม่ 
         3) วารสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 213 รายช่ือ 
         4) วารสารวิชาการเย็บเล่ม 43 รายชื่อ 
         5) จุลสาร 112 แฟ้ม 
    6.3 ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเตอร์เน็ต 
         1) ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
         2) ฐานข้อมูล H.W Wilson 
         3) ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
         4) ฐานข้อมูล LexisNexisR และ NexisR 
         5) ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation &Thesis 
         6) ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
         7) ฐานข้อมูล Science Direct 
         8) ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete 
         9) ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
         10) ฐานข้อมูล Springerlink e-books 
         11) ฐานข้อมูล TDC Thai Digital Collection 
         12) ฐานข้อมูล ACS : American Chemical Society 
         13) ฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT E-JOUNA 
         14) ฐานข้อมูล Computer & Applied Sciences Complete 
         15) ฐานข้อมูล Education Research Complete 
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         16) ฐานข้อมูล Academic Search Premium 
         17) ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete 
         18) ฐานข้อมูล Academic OneFile  
         19) ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library 
    6.4 ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การสอน ส าหรับ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ
การสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดังนี ้
         6.4.1 อุปกรณ์การสอนและครุภัณฑ์หลัก ประจ าสาขาวิชาไฟฟ้ามีดังต่อไปนี้ 
                1) ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จ านวน 
1 ชุดฝึก Digital Communication 6 ชุด 
2 ชุดทดลองระบบสื่อสาร 6 ชุด 
3 ชุดฝึก Fiber Optic Cable Transmission 5 ชุด 
4 Digital Oscilloscope 6 เครื่อง 
5 Oscilloscope 12 เครื่อง 
6 Digital Multi meter 6 เครื่อง 
7 Desktop Computer 1 เครื่อง 
8 Color Laser Printer 1 เครื่อง 
9 Visualizer 1 เครื่อง 
10 Video Projector 1 เครื่อง 

 
                2) ห้องปฏิบัติการไมโครเวฟ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี ้

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จ านวน 
1 ชุดฝึก Microwave 6 ชุด 
2 ชุดฝึก Microwave Antenna 2 ชุด 
3 Personal Computer 1 เครื่อง 
4 Spectrum Analyzer 1 เครื่อง 
5 ชุดฝึกและสาธิตระบบ GPS 10 ชุด 
6 เครื่องพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับระบบระบุพิกัด 2 เครื่อง 
7 ชุดทดลองระบบสื่อสารโทรคมนาคม แบบออนไลน์ 1 ชุด 
8 ชุดฝึกระบบสื่อสาร 1 ชุด 
9 ชุดฝึกและสาธิตระบบดิจิทัล 1 ชุด 
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                 3) ห้องปฏิบัติการสายส่ง-สายอากาศ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี ้
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จ านวน 

1 ชุดทดลอง Analogue Communication 2 ชุด 
2 ชุดทดลอง Transmission Line 2 ชุด 
3 ชุดทดลอง Antenna 5 ชุด 
4 Personal Computer 3 เครื่อง 
5 Network Analyzer 1 เครื่อง 
6 RF Generator 1 เครื่อง 
7 Through Power Meter 1 เครื่อง 
8 Digital Oscilloscope  2 เครื่อง 
9 Digital Multi-meter 4 เครื่อง 
10 Spectrum Analyzer 1 เครื่อง 
11 Pattern Signal Generator 1 เครื่อง 
12 Analogue and Digital TV Level Meter 1 เครื่อง 
13 ครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน ์ 30 ชุด 

  
                 4) ห้องปฏิบัตกิารโทรศัพท์ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จ านวน 

1 ชุด PABX System 2 ชุด 
2 ชุด Operator Console 1 ชุด 
3 Single Line Analog Telephone 30 เครื่อง 
4 Digital Telephone with LCD Display 12 เครื่อง 
5 ISDN Telephone 8 เครื่อง 
6 Automatic Attendance 2 เครื่อง 
7 Base Station 2 เครื่อง 
8 Cordless Telephone 8 เครื่อง 
9 PC for Video Conferencing System 2 เครื่อง 
10 PC for Programming 6 เครื่อง 
11 Multimedia Projector 1 เครื่อง 
12 Dot Matrix Printer 1 เครื่อง 
13 Telephone Cable Tester 1 เครื่อง 
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ล าดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จ านวน 

14 Waveform Generator 1 เครื่อง 
15 Insulation Tester 1 เครื่อง 
16 LCR Meter 1 เครื่อง 
17 Digital Multi-meter 1 เครื่อง 
18 Digital Transmission Analyzer 1 เครื่อง 
19 ชุมสายโทรศัพท์ระบบดิจิทัล 2 เครื่อง 
20 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 

   
                 5) ห้องปฏิบัติการดิจิทัล มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จ านวน 
1 Digital Multi-meter 8 เครื่อง 
2 Analog Multi-meter 8 เครื่อง 
3 ชุดทดลองดิจิทัล 10 ชุด 
4 ชุดฝึกวงจรดิจิทัล 10 ชุด 
5 ชุดฝึกและสาธิต CPLD 5 ชุด 
6 เครือ่งตรวจสอบและโปรแกรม ไอซ ี 1 เครื่อง 
7 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 

 
                 6) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งมีเครื่องมือและ
ครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จ านวน 
1 ชุดทดลอง PID Control และ Fuzzy Logic Control 1 ชุด 
2 ชุดทดลอง Data Acquisition 1 ชุด 
3 ชุดทดลอง Image Processing 1 ชุด 
4 ชุดทดลอง Transducer 1 ชุด 
5 ชุดทดลอง Signal Isolation 1 ชุด 
6 ชุดทดลอง Servo Control 1 ชุด 
7 Multimedia Projector 1 เครื่อง 
8 Visualizer 1 เครื่อง 
9 Digital Real-Time Oscilloscope 10 เครื่อง 
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ล าดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จ านวน 
10 Digital Multi-meter 10 เครื่อง 
11 Waveform Generator 1 เครื่อง 
12 ชุดทดลอง Servo Training 1 ชุด 
13 ชุดทดลอง Electronics Circuit with Simulator 1 ชุด 
14 ชุดฝึกสาธิต PLC 5 ชุด 
15 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 

   
                 7) ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส ์มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จ านวน 
1 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 8 ชุด 
2 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 12 ชุด 
3 ชุดโปรแกรมวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกสแ์ละดิจิทัล 1 ชุด 
4 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลบั 18 ชุด 
5 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 ชุด 
6 Digital Multi-meter 8 เครื่อง 
7 Analog Multi-meter  8 เครื่อง 
8 Oscilloscope 16 เครื่อง 
9 ชุดเครื่องเสียงรอบทิศทาง 1 ชุด 
10 ชุดทดลองเครื่องเสียง 4 ชุด 
11 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 
12 เครื่องวิเคราะห์สัญญาณดิจทิัล 1 เครื่อง 

  
                  8) ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร ์มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม 40 เครื่อง 
2 เครื่องส ารองไฟ UPS 40 เครื่อง 
3 จอแบนติดผนังพร้อมมอเตอร์ 1 เครื่อง 
4 เครื่องขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ พร้อมไมค์ลอยไร้สาย 1 ชุด 
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                 9) ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และเทคนิคการอินเทอร์เฟส  มีเครื่องมือและ
ครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จ านวน 
1 ชุดทดลองอินเทอร์เฟส 15 ชุด 
2 ชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ์ 5 ชุด 
3 ชุดทดลองควบคุมโปรแกรมได ้ 10 ชุด 
4 จอแบนติดผนังพร้อมมอเตอร์ 1 เครื่อง 
5 เครื่องขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ 1 เครื่อง 
6 ไมค์ลอยไร้สาย 1 ชุด 
7 มัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 
8 เครื่องมือวัดอเนกประสงค ์ 5 เครื่อง 
9 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 
10 ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอรอ์ย่างง่าย 10 ชุด 
11 ชุดฝึกระบบปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 ชุด 
12 ชุดฝึกระบบปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร ์ 2 ชุด 
13 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูง 15 เครื่อง 

  
                 10) ห้องปฏบิัติการโครงงานทางวิศวกรรม มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จ านวน 
1 PCB Prototype Machine 1 เครื่อง 
2 ชุด Soldering/Disordering Device 1 ชุด 
3 ชุด Small Soldering and Disordering 2 ชุด 
4 Small Soldering/ Disordering Gun 16 เครื่อง 
5 Computer Workstation 16 เครื่อง 
6 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 
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                 11) ห้องปฏิบัติการจ าลองการท างานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลัก
ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จ านวน 
1 ชุดจ าลองการท างานวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมโปรแกรม 5 ชุด 
2 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูง 5 เครื่อง 

 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
     หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. การก ากับ   
   มาตรฐาน 

1) มีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า  
หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสภาวิชาชีพ
ก าหนด (ถ้ามี) 

x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

- - x x x 

2. บัณฑิต  4) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต  
โดยการประเมินคุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลมุ 
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
(2) ด้านความรู้ 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา   
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ  
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนน

- - x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

5) มีการส ารวจติดตามการมีงานท าของบัณฑิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
และผลการมงีานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ป ี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบส ารวจ 

- - x x x 

3. นักศึกษา 6) มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น  
 (1) การรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ

นักศึกษา  
 (2) การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวแก่นกัศึกษา  
 (3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ  
 (4) มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะของนักศึกษา

และการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และผลการ
ด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 

 ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

4. อาจารย ์ 
 

7) มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น       
 (1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตร  
 (2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ  
 (3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และผล

การด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
 ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

8) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80      
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม  
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

9) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 
    หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

10) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
11) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน ได้รับ

การ  พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี   

x x x x x 

5. หลักสูตร   
   การเรียน 
   การสอน   
   การประเมิน   
   ผู้เรียน 

12) มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น 
 (1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร

ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา         
 (2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา 
 (3) การก าหนดผู้สอน  
 (4) การก ากับ ติดตาม การตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน  
 (5) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ

การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 (6) การประเมนิผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ  

 (7) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ และผลการ
ด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

13) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกวิชา 

x x x x x 

14) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

15) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี 
การศึกษา 

x x x x x 

16) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม x x x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปกีารศึกษา 

17) มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนกลยุทธก์ารสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- x x x x 

18) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน่้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- x x x x 

6. สิ่งสนับสนนุ 
   การเรียนรู ้

19) มีระบบและกลไกด าเนินงาน การจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
ธรรมชาติของหลักสูตร และผลการด าเนินงานตาม
ระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 14 16 19 19 19 
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หมวดที่ 8  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและพัฒนาการเรียนการสอน จะพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดย
อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อที่ท าการสอนว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจาก
การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างอยู่ในชั้นเรียน เช่น การตอบค าถามเมื่อ
อาจารย์ผู้สอนรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหม่ 
   การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ ในเนื้อหาที่
ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหา ควรน าปัญหาที่พบมาท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
    ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการ
ใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2.  การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1 โดยนักศึกษาและบณัฑิต 
         การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาปีการศึกษาที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ก่อนส าเร็จ
การศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย ์
   2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
         การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
    2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 
          2.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
          2.3.2 การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ใช้บัณฑิต 
 
3.  การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7  ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่

รับผิดชอบ   ท าการปรับปรุงในหัวข้อที่มีปัญหา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
รายวิชา (มคอ.3 และ/หรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าสาขาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานจาก
การประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดย
รวบรวม ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน 
และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผล การ
ด าเนินการหลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าสาขา 
 4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่าง
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าสาขา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 



มคอ.2 

85 

 

ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าหลักสูตร 

 
การพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 

(ต่อเนื่อง) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ เป็นหลักสูตรที่ได้ออกแบบให้สามารถผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่สอดคล้อง

กับปณิธานของมหาวิทยาลัยในการมุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง” รองรับพันธกิจ 4 ด้านของ

มหาวิทยาลัย คือ ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

ให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม บนแนวทาง

วัฒนธรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย

กับเครือข่ายหรือองค์กรเอกชนต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีระบบ

โทรคมนาคมและเครือข่าย ทั้งในด้านการศึกษาวิจัยและในด้านการประยุกต์ใช้งานจริง ด้วยปัจจัย

ดังกล่าวส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุน การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานจริง ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน

และท้องถิ่นที่ตนอยู่ 

1.สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเทคโนโลย ี 

เหตุผล 
ในการพัฒนา 

แนวทาง 
การพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 

ผลิตบัณฑิตที่มี
ความใฝ่รู้  และ
มีความคิด
สร้างสรรค์ ใน
การสร้าง
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อ
ตอบโจทย์ทาง
ธุรกิจ 

มีรายวิชาที่
สอนด้าน
การ
โทรคมนาคม
และ
เครือข่าย 
และมีความ
ร่วมมือกับ
สถาน
ประกอบการ 

จัดท าค าอธิบายรายวิชาดังนี้  
14-141-101 กฎข้อบังคับและมาตรฐานทางด้าน

โทรคมนาคม 
3(3-0-6) 

14-142-201 ปฏิบัติการติดตั้งและบ ารุงรักษา
ระบบสื่อสารไร้สาย 

4(0-8-4) 

14-142-202 ปฏิบัติการบ ารุงรกัษาตามระยะเวลาของ
ระบบโทรคมนาคม 

4(0-8-4) 

14-142-203 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที่ 4(0-8-4) 
14-142-201 ปฏิบัติการติดตั้งและบ ารุงรักษา

ระบบสื่อสารไร้สาย 
4(0-8-4) 
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เหตุผล 
ในการพัฒนา 

แนวทาง 
การพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ 

เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษา
คิดวิเคราะห์ 
และ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยู่ 
 

14-143-201 ปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสารทางแสง 4(0-8-4) 
14-143-202 ปฏิบัติการติดตั้งและบริการงานตอนนอก 4(0-8-4) 
14-143-203 ปฏิบัติการตรวจแก้และบ ารุงรักษางานตอน

นอก 
4(0-8-4) 

14-143-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคม
แบบสื่อสารมีสาย 

9(640) 

14-144-201 ปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคม  4(0-8-4) 
14-144-202 ปฏิบัติการความปลอดภัยเครือข่าย

โทรคมนาคม  
4(0-8-4) 

14-144-203 ปฏิบัติการระบบการจัดการความมั่นคง
ข้อมูล 

4(0-8-4) 

14-144-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านเครือข่ายและ
ความปลอดภัย 

9(640 

 

2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เหตุผล  

ในการพัฒนา  

แนวทาง 

การพัฒนา 
วิธีการด าเนินการ  

ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และมี
จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มี
ทักษะทาง
สังคมและชี วิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีรายวิชา
ทางด้าน
สังคม การ
อยู่ร่วมกันใน
สังคมที่ทาให้
เห็นคุณค่า
ความเป็น
มนุษย์ 
ส่งเสริมและ
สอดแทรก
ให้นักศึกษา
มีคุณธรรม 
จริยธรรม
จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

จัดท าคาอธิบายรายวิชาดังนี้  
00-018-001 ศาสตร์พระราชา  3(2-2-5) 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(2-2-5) 
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม  3(3-0-6) 
14-141-101 กฎข้อบังคับและมาตรฐานทางด้าน

โทรคมนาคม 
3(3-0-6) 

   
   
   
   
   
   
   



มคอ.2 

87 

 

เหตุผล  

ในการพัฒนา  

แนวทาง 

การพัฒนา 
วิธีการด าเนินการ  

 
 
 

เคารพใน
สิทธิทาง
ปัญญาและ
ข้อมูลส่วน
บุคคล 

   
   
   
   
   

 

3.จัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

เหตุผล  

ในการพัฒนา  

แนวทาง 

การพัฒนา 
วิธีการด าเนินการ  

จัดท าหลักสูตร
ที่ เน้นให้
บัณฑิตมี
ความรู้ เชิง
บูรณาการ ทั้ง
ด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
สังคมศาสตร์ 
และ 
โทรคมนาคม
และเครือข่าย 
ทั้งภาคทฤษฎี
และ
ภาคปฏิบัติ 
พร้อม
ปฏิบัติงานได้
จริงในองค์กร 
มีความเป็น
ผู้ประกอบการ  

มีรายวิชาที่
เปิดสอนด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัล และ
โทรคมนาคม
และเครือข่าย 
มีการใช้
กรณีศึกษา
จากสถาน
ประกอบการ
เพื่อให้
นักศึกษาได้
คิดวิเคราะห์ 
แลแก้ปัญหา
โดยบูรณาการ
ความรู้  มีการ
จัดการเรียน
การสอนใน
รูปแบบการ
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
เพื่อให้
นักศึกษาได้

จัดท าค าอธิบายรายวิชาดังนี้  
14-141-101 กฎข้อบังคับและมาตรฐานทางด้าน

โทรคมนาคม 
3(3-0-6) 

14-141-102 ระบบการจ่ายพลังงานส าหรับโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
14-141-103 เครื่องมือวัดในงานโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
14-141-104 ระบบสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6) 
14-141-105 เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6) 
14-141-106 การฝึกงานด้านระบบโทรคมนาคมและ

เครือข่าย 
3(320) 

14-141-207 เครือข่ายการสื่อสารแถบกว้าง 3(3-0-6) 
14-141-208 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจ

ศึกษา 
1(0-2-1) 

14-142-201 ปฏิบัติการติดตั้งและบ ารุงรักษา
ระบบสื่อสารไร้สาย 

4(0-8-4) 

14-142-202 ปฏิบัติการบ ารุงรกัษาตามระยะเวลาของ
ระบบโทรคมนาคม 

4(0-8-4) 

14-142-203 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที่ 4(0-8-4) 
14-142-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคม

แบบสื่อสารไร้สาย 
9(640) 

14-143-201 ปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสารทางแสง 4(0-8-4) 
14-143-202 ปฏิบัติการติดตั้งและบริการงานตอนนอก 4(0-8-4) 
14-143-203 ปฏิบัติการตรวจแก้และบ ารุงรักษางานตอน

นอก 
4(0-8-4) 
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เหตุผล  

ในการพัฒนา  

แนวทาง 

การพัฒนา 
วิธีการด าเนินการ  

เรียนรู้จาก
สภาพแวดล้อ
มการทางาน
จริง 

14-143-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคม
แบบสื่อสารมีสาย 

9(640) 

14-144-201 ปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคม  4(0-8-4) 
14-144-202 ปฏิบัติการความปลอดภัยเครือข่าย

โทรคมนาคม  
4(0-8-4) 

14-144-203 ปฏิบัติการระบบการจัดการความมั่นคง
ข้อมูล 

4(0-8-4) 

14-144-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านเครือข่ายและ
ความปลอดภัย 

9(640) 

14-145-101 การจุดประกายทางธุรกิจ 2(2-0-4) 
14-145-202 การประกอบการทางธุรกิจเทคโนโลยี   3(1-4-4) 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ได้จัดท าขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตนักที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญทักษะ
ปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยหลักสูตรได้เชื่อมโยงองค์
ความรู้ทางด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายยุคใหม่ เน้นเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างจุดเด่นด้วยความรู้
ควบคู่ไปกับทักษะการปฏิบัติและเทคนิคเฉพาะด้าน เพื่อสร้างบัณฑิตมืออาชีพบนพื้นฐานการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย สอดคล้องกับการท างานด้านโทรคมนาคมและเครือข่าย 
และควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย เพื่อ
ตอบสนองภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมระดับประเทศและระดับสากล ที่ต้องการใช้คนทางด้าน
ระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละขอ้ดังต่อไปนี ้

 
วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 

หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม และรับผิดชอบทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม สามารถปรับวิถี
ชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและ
สังคม 

00-018-001 ศาสตร์พระราชา  3(2-2-5) 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(2-2-5) 
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม  3(3-0-6) 
   
   

2) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้น
ความรู้ สมรรถนะและทักษะด้าน
วิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์
ด้านระบบโทรคมนาคมและ
เครือข่าย 

14-141-101 กฎข้อบังคับและมาตรฐานทางด้าน
โทรคมนาคม 

3(3-0-6) 

14-141-102 ระบบการจ่ายพลังงานส าหรับโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
14-141-103 เครื่องมือวัดในงานโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
14-141-104 ระบบสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6) 
14-141-105 เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6) 
14-141-106 การฝึกงานด้านระบบโทรคมนาคมและ

เครือข่าย 
3(320) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

 14-141-207 เครือข่ายการสื่อสารแถบกว้าง 3(3-0-6) 

14-141-208 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 

1(0-2-1) 

14-142-201 ปฏิบัติการติดตั้งและบ ารุงรักษา
ระบบสื่อสารไร้สาย 

4(0-8-4) 

14-142-202 ปฏิบัติการบ ารุงรกัษาตามระยะเวลาของ
ระบบโทรคมนาคม 

4(0-8-4) 

14-142-203 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที่ 4(0-8-4) 
14-142-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคม

แบบสื่อสารไร้สาย 
9(640) 

14-143-201 ปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสารทางแสง 4(0-8-4) 
14-143-202 ปฏิบัติการติดตั้งและบริการงานตอนนอก 4(0-8-4) 
14-143-203 ปฏิบัติการตรวจแก้และบ ารุงรักษางานตอน

นอก 
4(0-8-4) 

14-143-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคม
แบบสื่อสารมีสาย 

9(640) 

14-144-201 ปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคม  4(0-8-4) 
14-144-202 ปฏิบัติการความปลอดภัยเครือข่าย

โทรคมนาคม  
4(0-8-4) 

14-144-203 ปฏิบัติการระบบการจัดการความมั่นคง
ข้อมูล 

4(0-8-4) 

14-144-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านเครือข่ายและ
ความปลอดภัย 

9(640) 

3) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความใฝ่รู้ใน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่
ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

14-141-101 กฎข้อบังคับและมาตรฐานทางด้าน
โทรคมนาคม 

3(3-0-6) 

14-141-102 ระบบการจ่ายพลังงานส าหรับโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
14-141-103 เครื่องมือวัดในงานโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
14-141-104 ระบบสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6) 
14-141-105 เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6) 
14-141-106 การฝึกงานด้านระบบโทรคมนาคมและ

เครือข่าย 
3(320) 

14-141-207 เครือข่ายการสื่อสารแถบกว้าง 3(3-0-6) 
14-141-208 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจ

ศึกษา 
1(0-2-1) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

14-142-201 ปฏิบัติการติดตั้งและบ ารุงรักษา
ระบบสื่อสารไร้สาย 

4(0-8-4) 

14-142-202 ปฏิบัติการบ ารุงรกัษาตามระยะเวลาของ
ระบบโทรคมนาคม 

4(0-8-4) 

14-142-203 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที่ 4(0-8-4) 
14-142-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคม

แบบสื่อสารไร้สาย 
9(640) 

14-143-201 ปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสารทางแสง 4(0-8-4) 
14-143-202 ปฏิบัติการติดตั้งและบริการงานตอนนอก 4(0-8-4) 
14-143-203 ปฏิบัติการตรวจแก้และบ ารุงรักษางานตอน

นอก 
4(0-8-4) 

14-143-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคม
แบบสื่อสารมีสาย 

9(640) 

14-144-201 ปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคม  4(0-8-4) 
14-144-202 ปฏิบัติการความปลอดภัยเครือข่าย

โทรคมนาคม  
4(0-8-4) 

14-144-203 ปฏิบัติการระบบการจัดการความมั่นคง
ข้อมูล 

4(0-8-4) 

14-144-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านเครือข่ายและ
ความปลอดภัย 

9(640) 

4) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถ
ท างานเป็นกลุ่ม และมีภาวะผู้น า 
สามารถวางแผนและรับผิดชอบ  
ในการเรียนรู้ของตนเอง 
 

14-141-106 การฝึกงานด้านระบบโทรคมนาคมและ
เครือข่าย 

3(320) 

14-141-208 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 

1(0-2-1) 

14-142-201 ปฏิบัติการติดตั้งและบ ารุงรักษา
ระบบสื่อสารไร้สาย 

4(0-8-4) 

14-142-202 ปฏิบัติการบ ารุงรกัษาตามระยะเวลาของ
ระบบโทรคมนาคม 

4(0-8-4) 

14-142-203 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที่ 4(0-8-4) 
14-142-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคม

แบบสื่อสารไร้สาย 
9(640) 

14-143-201 ปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสารทางแสง 4(0-8-4) 
14-143-202 ปฏิบัติการติดตั้งและบริการงานตอนนอก 4(0-8-4) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

14-143-203 ปฏิบัติการตรวจแก้และบ ารุงรักษางานตอน
นอก 

4(0-8-4) 

14-143-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคม
แบบสื่อสารมีสาย 

9(640) 

14-144-201 ปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคม  4(0-8-4) 
14-144-202 ปฏิบัติการความปลอดภัยเครือข่าย

โทรคมนาคม  
4(0-8-4) 

14-144-203 ปฏิบัติการระบบการจัดการความมั่นคง
ข้อมูล 

4(0-8-4) 

14-144-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านเครือข่ายและ
ความปลอดภัย 

9(640) 

5) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ  
ในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
14-145-101 การจุดประกายทางธุรกิจ 2(2-0-4)   
14-145-201 แผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้าน

โทรคมนาคม  
3(3-0-6) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรา้ง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)  
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564)  กับ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 
 

หมวดวิชา/กลุม่วิชา 
เกณฑ์ข้ันต่ า 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและ

เครือข่าย (ต่อเนื่อง)  
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 18 ไม่น้อยกว่า 18 
      1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข   3 
      1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย   3 
      1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   6 
      1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  6 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า 48 
      2.1 กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน  12 
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  11 
      2.3 กลุ่มวชิาชีพเลือก  12 
      2.4 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  13 
3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 72 72 
จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ  ปฏิบตัิ 27 หน่วยกิต 

  (ร้อยละ 56.25) 
ทฤษฎี 21 หน่วยกิต 

(ร้อยละ 43.75) 
จ านวนชั่วโมงสอนหมวดวิชาเฉพาะ  ปฏิบตัิ 989 ชั่วโมง 

(ร้อยละ 97.92) 
ทฤษฎี 21 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 2.08) 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติ ผลงานทางวชิาการ และประสบการณ์สอน 

ของอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
นายธนัสถ์ นนทพุทธ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 

ปริญญา
เอก 

วิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2560 
 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2550 

ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2548 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวิชาการ 
    ผลงานตีพมิพ์ในวารสารต่างประเทศ หรือวารสารในประเทศ ได้แก่ 
    Kumngern, M., Nonthaputha, T. and Khateb, F. 2018. Low power sample and hold 

circuits using current conveyor analogue switches. IET Circuits Devices & Systems 
12: 397 - 402. https://doi.org/10.1049/iet-cds.2017.0411 

     Kumngern, M., Nonthaputha, T. and Khateb, F. 2019. Arbitrary waveform generators 
using current-controlled current conveyor transconductance amplifier and 
current conveyor analog switches.  Journal of Circuits Systems and Computers 
28: 1 - 20. https://doi.org/10.1142/S0218126619501792 

     Nonthaputha, T. , Kumngern, M.  and Thepnarin, N.  2020.  A simple and accurate 
CMOS sample-and-hold circuit using dual output-OTA.  Przeglad 
Elektrotechniczny 96: 163 - 166. https://doi.org/10.15199/48.2020.10.30 
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    ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในที่ประชุมวชิาการที่มี Peer review (ยอ้นหลังภายใน 
5 ปี) ได้แก่  
    Kumngern, M. and Nonthaputha, T.  2017.  BFSK/ FM signal generator circuits. 

Proceedings of International Conference on Electrical, Electronics, 
Communication, Computer, and Optimization Techniques, India, 15 – 16 
December 2017. pp. 729 - 732. https://doi.org/10.1109/ICEECCOT.2017.8284599 

    Nonthaputha, T.  and Kumngern, M.  2019.  CMOS programmable full-wave rectifier 
using current conveyor analogue switches.  Proceedings of International 
Conference on ICT and Knowledge Engineering, Thailand, 20 – 22 November 
2019. pp. 1 - 5. https://doi.org/10.1109/ICTKE47035.2019.8966844 

ประสบการณส์อน 
- คณิตศาสตรว์ิศวกรรม 2 
- การสื่อสารดิจิตอล 
- วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- คณิตศาสตรว์ิศวกรรม 1 
- อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
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นายสมพงษ์ แก้วหวัง 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 

ปริญญาโท ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

ไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส ์
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2554 

ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง 

เทคนิคไฟฟ้า
สื่อสาร 

วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ 2547 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการ 
    ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในที่ประชุมวชิาการที่มี Peer review (ยอ้นหลังภายใน 
5 ปี) ได้แก่  
    กรภัทร เฉลิมวงศ์ กระวี อนนตรี และสมพงษ์ แก้วหวัง. 2561. ชุดสาธิตระบบเรียกพยาบาลแบบมี

เสียงชนิดไร้สาย. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10  
ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0. โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง , 1 - 3 
สิงหาคม 2561, หน้า 498 - 509. 

    กระวี อนนตรี กรภัทร เฉลิมวงศ์ และสมพงษ์ แก้วหวัง. 2560. รถเข็นเด็กไฟฟ้าแบบพับได้.  
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ , 23 พฤศจิกายน 2561, หน้า 
114 - 117. 

    กระวี อนนตรี สมพงษ์ แก้วหวัง ฐาปนิค ตีระพันธ์ และกรภัทร เฉลิมวงศ์. 2561. การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องวัด  ฮาร์มอนิกส์ส าหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟสด้วยโปรแกรม LabVIEW. การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์วิจัย ครั้งที่ 14 นวัตกรรมการวิจัยแบบ 
สหวิทยาการ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์
ธานี, 13 - 14 ธันวาคม 2561, หน้า 141 - 146. 

    นุชจิเรศ แก้วสกุล กรภัทร เฉลิมวงศ์ และสมพงษ์ แก้วหวัง. 2560. ชุดทดลองหลักการท างานตัวเก็บ
ประจุ. การประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560  Innovation for 
learning and Invention 2 0 1 7 . ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ธั ญ บุ รี  
จ.ปทุมธานี, 4 เมษายน 2560, หน้า 729 - 735. 
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    สมพงษ์ แก้วหวัง กระวี อนนตรี และฐาปนิค ตีระพันธ์. 2560. เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่พลังงาน
แสงอาทิตย์. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม. โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน  
จ.เลย, 25 - 28 กรกฎาคม 2560, หน้า 373 - 376. 

    สมพงษ์ แก้วหวัง กระวี อนนตรี และฐาปนิค ตีระพันธ์. 2561. เครื่องบดกากปาล์มส าหรับเลี้ยงโค
ขุน. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์วิจัย ครั้งที่ 14 นวัตกรรมการ
วิจัยแบบสหวิทยาการ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
จ.สุราษฎร์ธาน,ี 13 - 14 ธันวาคม 2561, หน้า 123 - 130. 

    Anontree, K. and Kaewwang, S. 2017. Skateboard for Arm Movement Rehabilitation. 
Proceedings of the International Conference on Technical Education, Thailand, 
23 November 2017. pp. 446 - 449. 

    Boonsong, W. and Kaewwang, S. 2018. Application of RFID and IoT Technologies for 
Hedging of Children Death in a School Van with Attendance Management 
System. Proceedings of the 10th Conference of Electrical Engineering Network 
2018, Thailand, 1 – 3 May 2018. pp. 140 - 144. 

ประสบการณส์อน 
- วงจรไฟฟ้า 
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น 
- เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
- ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
- วิศวกรรมโทรศัพท ์   
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นายกระวี อนนตร ี
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 

ปริญญาโท ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

ไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2554 

ปริญญาตร ี อุตสาหกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย 

2551 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการ 
    ผลงานตีพมิพ์ในวารสารต่างประเทศ หรือวารสารในประเทศ ได้แก่ 
     Anontree, K. and Tanaphatsiri, C. 2019. Implementation of skateboard for arm 

movement rehabilitation of stroke patients. Przeglad Elektrotechniczny 95: 72 - 
75. https://doi.org/10.15199/48.2019.07.15 

    ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในที่ประชุมวชิาการที่มี Peer review (ยอ้นหลังภายใน 
5 ปี) ได้แก่  
    กรภัทร เฉลิมวงศ์ และกระวี อนนตรี. 2560. เครื่องช่วยเดิน. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา

เชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม. 
โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน จ.เลย, 25 - 28 กรกฎาคม 2560, หน้า 73 - 76. 

    กระวี อนนตรี กรภัทร เฉลิมวงศ์ และสมพงษ์ แก้วหวัง. 2560. รถเข็นเด็กไฟฟ้าแบบพับได้. การ
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 (10th National Confence on 
Technication “Engineering & Technication Education”). คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ , 23 พฤศจิกายน 2561, หน้า 
114 - 117. 

    กระวี อนนตรี สมพงษ์ แก้วหวัง ฐาปนิค ตีระพันธ์ และกรภัทร เฉลิมวงศ์. 2561. การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องวัดฮาร์มอนิกส์ส าหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟสด้วยโปรแกรม LabVIEW. การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์วิจัย ครั้งที่ 14 “นวัตกรรมการวิจัยแบบสห
วิทยาการ” อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์
ธานี, 13 - 14 ธันวาคม 2561, หน้า 141 - 146. 
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    ปิยะ ประสงค์จันทร์ ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ และกระวี อนนตรี. 2561. เครื่องอบส้มแขกด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0, โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง, 1 - 3 สิงหาคม 2561, 
หน้า 80 - 91. 

    สมพงษ์ แก้วหวัง กระวี อนนตรี และฐาปนิค ตีระพันธ์. 2561. เครื่องบดกากปาล์มส าหรับเลี้ยง  
โคขุน. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์วิจัย ครั้งที่  14 นวัตกรรม
การวิจัยแบบสหวิทยาการ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
จ.สุราษฎร์ธาน,ี 13 - 14 ธันวาคม 2561, หน้า 123 - 130. 

    Anontree, K. and Kaewwang, S. 2017. Skateboard for Arm Movement Rehabilitation. 
Proceedings of the International Conference on Technical Education, Thailand, 
23 November 2017. pp. 446 - 449. 

ประสบการณส์อน 
- โครงงานทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม 
- วิศวกรรมโทรศัพท ์
- ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
- การสื่อสารทางแสง 
- ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
- การจัดการเรยีนรู้อาชีวศึกษา 
- การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  
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นายธวัชชัย  เหนือคลอง 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 

ปริญญาโท ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

ไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2554 

ปริญญาตร ี อุตสาหกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย 

2549 

สถานทีป่ฏิบัตงิาน  หน่วยงานสายงานปฏิบัติการและธุรกิจ NBN  กลุ่มส านักงานบริการ 1 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  

ต าแหน่ง  วิศวกร 8 
ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ต าแหน่ง วิศวกร 8 
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 ต าแหน่ง วิศวกร 7 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 ต าแหน่ง วิศวกร 6 
พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2535 ต าแหน่ง นายช่างโทรคมนาคม 6 
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2538 ต าแหน่ง นายช่างโทรคมนาคม 5 
พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2536 ต าแหน่ง นายช่างโทรคมนาคม 4 
พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2532 ต าแหน่ง ช่างโทรคมนาคม 2 
ประวัติการฝึกอบรม 
หลักสูตร LoRa WAN IoT for Technicians ห้องอบรม 304 Com ศ.นนทบุรี  อาคาร1 ชั้น 3 
หลักสูตร Signaling System ห้องอบรม 304 Com ศ.นนทบุรี  อาคาร1 ชั้น 3 
หลักสูตร Any Protocal Over MPLS ห้องอบรม 301 Com ศ.นนทบุรี  อาคาร1 ชั้น 3 
หลักสูตร Broadband Internet Technology ห้องอบรม 305 Com ศ.นนทบุรี  อาคาร1 ชั้น 3 
หลักสูตร Gigabit WAN  ห้องอบรม 302 Com ศ.นนทบุรี  อาคาร1 ชั้น 3 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านเทคนิค โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง 
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นายจิรัตต์  ส าราญ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 

ปริญญาตร ี อุตสาหกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย 

2551 

สถานทีป่ฏิบัตงิาน  หน่วยงานสายงานปฏิบัติการและธุรกิจ NBN  กลุ่มส านักงานบริการ 1 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่ง  ช่างโทรคมนาคม 4 
ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ต าแหน่ง ช่างโทรคมนาคม 4 
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 ต าแหน่ง ช่างโทรคมนาคม 3 
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า 
ประวัติการฝึกอบรม 
อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานด้านเทคนิค บมจ.กสท.โทรคมนาคม 
หลักสูตร MPLS  บริษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
หลักสูตร DWDM Alcatel Lucent บริษทั สามารถคอร์ปอเรช่ันจ ากัด (มหาชน) 
หลักสูตร DWDM Huawei บริษัท ฑี คอรป์เปอเรชั่น จ ากัด 
หลักสูตร การออกแบบระบบโครงข่าย FTTx (Designing FTTx Networks) บริษัท เตียวฮงสีลม จ ากัด 
หลักสูตร โครงข่ายการสื่อสาร FTTx จากระบบ GPON บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จ ากัด 
หลักสูตร Fusion splicer Fujikura 70S บริษัทแอ็ดวานเทก เทคโนโลยี จ ากัด  
หลักสูตร Fusion splicer  Sumitomo Type-82C บริษทั ออลล์เทเลคอม จ ากัด  
หลักสูตร OTDR exfo ftb-1 บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จ ากัด 
หลักสูตร otdr yokogawa aq7275 , aq2100 บริษัทแอด็วานเทก เทคโนโลยี จ ากัด 
หลักสูตร Multifunction Loss Tester : FOT-930 MaxTester บรษิัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท ์จ ากัด 
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 
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ภาคผนวก จ 
ตารางสรุปสมรรถนะหลักสตูร 

 
1. อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ– ส่งคลื่นวิทยสุ าหรับโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหต ุ
1. การติดตั้งระบบรับ-ส่ง
แบบสื่อสารไรส้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ (Knowledge) 
1. ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะและ
วิธีการใช้เครื่องมือ ใช้ในการติดต้ัง
ตามแบบที่ก าหนดให ้
2. ความรู้เกี่ยวกับสายน าสัญญาณ 
และท่อน าสญัญาณ 
3. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของ
สายอากาศ 
4. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์รับ-ส่ง 
สัญญาณคลื่นวทิยุ 
5. ความรู้เกี่ยวการการเข้าหัว 
connector สายน าสัญญาณ 
6. ความรู้เกี่ยวกับสายอากาศและ
การปรับมุมทิศทาง 

1. ประเมินจากการ
ทดสอบ 
2. ประเมินจากผลงาน 
 

1. ประเมินจากงานที่
ได้รับมอบหมาย 
2. ใช้การประเมินโดย
การทดสอบ 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้  
อย่างน้อยร้อยละ 50 
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหต ุ
 7. ความรู้เกี่ยวกับระบบ 

Grounding 
8. ความรู้ด้านวงจรไฟฟ้า 

ทักษะ (Skill) 
1.ทักษะการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ 
สายอากาศและสายน าสัญญาณ 
2.ทักษะการเข้าหัวต่อ 
(Connector) สายน าสัญญาณ
และสายไฟฟ้า 
3.ทักษะการติดตั้งระบบสายดิน 
(Grounding) ได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานวิศวกรรม 
4. ทักษะการจัดท าป้าย
สัญลักษณ์ (labeling) โดยพิมพ์
ข้อความ และขนาด ให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานที่ลูกค้าก าหนด 

1. ประเมินจากวิชา
ปฏิบัติ 
2. ประเมินจากทุก
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
3. ประเมินจากผลงาน 
4. ประเมินจากการ
น าเสนอผลงาน 

1. ประเมนิโดยผู้สอน
ภาคปฏิบัติ 
2. ประเมินจากผลงาน
ของนักศึกษา 
 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทักษะ อย่าง
น้อยร้อยละ 60 

คุณลักษณะ 
(Characteristics/Traits) 

1. ประเมินจากทุก
รายวิชา 

สังเกตพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ 

ผ่านเกณฑ ์
การประเมิน
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหต ุ
1. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
2. เรียนรู้เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องได้  
3. วางแผนการท างาน 
ประสานงานร่วมกับผูอ้ื่น และ
ท างานเป็นทีมได้   
4. ท างานในสภาพแวดล้อมที่มี
ความหลากหลายทางภาษา และ
วัฒนธรรมได้         
5. มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์  
ตรงต่อเวลา และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

2. จากการสังเกต 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะนิสัย  
ความรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ 
 
 

คุณลักษณะ   
อย่างน้อย 
ร้อยละ70 

2. การบ ารุงรักษาเชิง
ปรับปรุงแก้ไขระบบรับ-ส่ง
แบบสื่อสารไรส้าย 
 

 ความรู้ (Knowledge) 
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบรับ-ส่ง
คลื่นวิทยุส าหรบัโทรศัพท์เคลือ่นที ่
2. ความรู้เกี่ยวกับสายอากาศและ
สายน าสัญญาณ 
3. ความรู้ทางไฟฟ้าและ

1. ประเมินจากทุก
รายวิชา 
2. จากการสังเกต 
 
 
 

สังเกตพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ 
ลักษณะนิสัย  
ความรับผิดชอบ 

ผ่านเกณฑ ์
การประเมิน
คุณลักษณะ   
อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหต ุ
อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 
4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการแฟ้มข้อมูล spread sheet 
(excel file, word file) 
ทักษะ (Skill) 
1. ความสามารถในการจัดท า
เอกสารบันทึกการแจ้งความ
ผิดปกติของระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุ
ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที ่
2. ความสามารถในการจัดท า
เอกสารแสดงรายการเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และอะไหล่ที่ใช ้
3. ความสามารถในการจัดท า
เอกสารแสดงรายการ (Checklist) 
ที่บันทึกข้อมูลผลการท า 
บ ารุงรักษา 
4. ทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ
วัดที่เกี่ยวข้อง 

1. ประเมินจากทุก
รายวิชา 
2. จากการสังเกต 
 
 
 

สังเกตพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ 
ลักษณะนิสัย  
ความรับผิดชอบ 

ผ่านเกณฑ ์
การประเมิน
คุณลักษณะ   
อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหต ุ
5. ความสามารถในการจัดท า
เอกสารรายงานส่งมอบงานที่
รวบรวม ได้แก่ ภาพการด าเนินการ 
ค่าพารามิเตอร์ ค่าแสดงคุณภาพ
สัญญาณ แบบการติดตั้ง ใบแสดง
ปริมาณงาน เพื่อการตรวจรับงาน 
6. ความสามารถในการจัดท า
เอกสารแสดงระบุข้อมูลความ
ผิดปกติต่าง ๆ 
7. ความสามารถในการจัดท า
เอกสารแสดงผลการวิเคราะห์หา
สาเหตุความผิดปกติที่เกิดขึ้น 
8. ความสามารถในการจัดท า
เอกสารแสดงแผนการแก้ไขความ
ผิดปกติ 
คุณลักษณะ
(Characteristics/Traits) 
1. ด้านทัศนคติส่วนบุคคล

1. ประเมินด้านความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ
ของผู้เกี่ยวข้องและ

แบบประเมินระหว่าง
การฝึกประสบการณ์
สอนในสถานศกึษา  

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหต ุ
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี
2. ความเช่ือและความศรัทธาใน
วิชาชีพ   
3. มีความรับผดิชอบ  
4. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์
กระตือรือร้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อการท างานและองค์กร 

ระบบในการท างานทาง
วิชาชีพ 
2. ประเมินโดยการ
มอบหมายให้ท างานโดย
ให้อ านาจอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดอิสระในการ
ท างาน และความ
รับผิดชอบในการท างาน
ให้ส าเร็จ 

3. การบ ารุงรักษาตาม
ระยะเวลาระบบรับ-ส่ง
แบบสื่อสารไรส้าย 

ความรู้ (Knowledge) 
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบรับ-ส่ง
คลื่นวิทยุส าหรบัโทรศัพท์เคลือ่นที ่
2. ความรู้เกี่ยวกับสายอากาศ สาย
น าสญัญาณ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโครงการ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยง (Risk analysis) 

1. ประเมินจากทุก
รายวิชา 
2. จากการสังเกต 
 
 
 

สังเกตพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ 
ลักษณะนิสัย  
ความรับผิดชอบ 

ผ่านเกณฑ ์
การประเมิน
คุณลักษณะ   
อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหต ุ
5. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมส าหรับ
จัดการโครงการเช่นMicrosoft 
project เป็นต้น 
6. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมจัดการ
ข้อมูล เช่น spread sheet(excel) 
เป็นต้น 
7. ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการแฟ้มข้อมูล spread sheet 
(excel file, word file) 
ทักษะ (Skill) 
1. ความสามารถในการจัดท า
เอกสารแสดงแจกแจงรายละเอียด
ของงานที่แยกออกมาจาก TOR ที่
ก าหนดให้ 
2. ความสามารถในการจัดท า
เอกสารแสดงขั้นตอนการ
บ ารุงรักษา (work instruction) 
3. ความสามารถในการจัดท า

1. ประเมินจากทุก
รายวิชา 
2. จากการสังเกต 
 
 
 

สังเกตพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ 
ลักษณะนสิัยความ
รับผิดชอบ 

ผ่านเกณฑ ์
การประเมิน
คุณลักษณะ  
อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหต ุ
เอกสารแสดงการใช้ทรัพยากรใน
งานบ ารุงจากการข้อก าหนดใน
TORหรือแผนการด าเนินการ 
4. ความสามารถในการจัดท า
เอกสารแสดงแผนงานส ารองและ
แก้ไขกรณฉีุกเฉินในแต่ละขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
5. ความสามารถในการจัดท า
เอกสาร Checklist ที่ได้บันทึกผล
การบ ารุงรักษา 
6. ความสามารถในการจัดตาราง
แสดงเวลาการด าเนินการและ
กิจกรรมในการด าเนินการ 
(Schedule Plan) 
7. ความสามารถในการจัดท า
เอกสารรายงานส่งมอบงานที่
รวบรวม ได้แก่ ภาพการด าเนินการ 
ค่าพารามิเตอร์ ค่าแสดงคุณภาพ
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหต ุ
สัญญาณ แบบการติดตั้ง ใบแสดง
ปริมาณงาน เพื่อการตรวจรับงาน 
คุณลักษณะ
(Characteristics/Traits) 
1. ด้านทัศนคติส่วนบุคคล
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี
2. ความเช่ือและความศรัทธาใน
วิชาชีพ   
3. มีความรับผดิชอบ  
4. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์
กระตือรือร้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อการท างานและองค์กร 

1. ประเมินด้านความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ
ของผู้เกี่ยวข้องและ
ระบบในการท างานทาง
วิชาชีพ 
2. ประเมินโดยการ
มอบหมายให้ท างานโดย
ให้อ านาจอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดอิสระในการ
ท างาน และความ
รับผิดชอบในการท างาน
ให้ส าเร็จ 

แบบประเมินระหว่าง
การฝึกประสบการณ์
สอนในสถานศกึษา  

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 50  
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       2. อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางดา้นเครือข่ายใยแก้วน าแสง 
 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
1. ติดต้ังสายกระจาย
ใยแก้วน าแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ (Knowledge) 
1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านรหัสตู้พัก
ปลายทาง (ODP: Optical 
Distribution Point) 
2 .ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการติดตั้ง 
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเดินสาย
ภายใน 
4. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการติดต้ัง
สายกระจายใยแก้วน าแสง 
5. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง 
6. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
7. ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ข้อก าหนดของสายกระจายใยแก้วน า
แสง 

1. ประเมินจากทุกรายวิชา 
2. จากการสังเกต 
 
 
 

สังเกตพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย 
ความรับผิดชอบ 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะ  
อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 

 



 

 
 

มคอ.2 

112 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการท าความ
สะอาดหัวคอนเนคเตอร ์
9. ความรู้เกี่ยวกับการใส่และถอดหัว
คอนเนคเตอร์แต่ละชนิด 
10. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเผื่อ
สาย 
11. ความรู้เกี่ยวกับก าหนดการโค้งงอ
ของสายกระจายใยแก้วน าแสง 
12. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดก าลัง
และการสญูเสียของสัญญาณแสง 
13. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการค านวณค่า
การสูญเสียของสัญญาณแสง และ
วิเคราะห์ประเมินคุณภาพสัญญาณ 

 ทักษะ (Skill) 
1. ทักษะในการก าหนดเส้นทาง
เดินสาย 
2. ทักษะการเขียนแบบและประมาณ

1. ประเมินจากทุกรายวิชา 
2. จากการสังเกต 
 
 

สังเกตพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ 
ลักษณะนิสัย ความ
รับผิดชอบ 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะ  
อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
การติดตั้ง 
3. ความสามารถในการวางแผน หา
แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคใน
การติดตั้ง 
4. ทักษะการใช้บันได เช่น การยกลง
จากรถ การยกขึ้นยกลง การ
เคลื่อนย้าย การพาด การขึ้น การยืน
ปฏิบัติงาน การลง การเก็บ เป็นต้น 
5. ทักษะความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานบนที่สูงและใกล้สายไฟฟ้า 
6. ทักษะการติดตั้งสายกระจายใย
แก้วน าแสง 
7. ทักษะการเดินสายภายในอาคาร 
8. ทักษะการเข้าหัวคอนเนคเตอร์แต่
ละประเภท 
9. ทักษะการใช้เครื่องมือ Optical 
Power Meter หรือ PON Power 
Meter วัดก าลังแสงและการสูญเสีย
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
ของสัญญาณแสง 
คุณลักษณะ
(Characteristics/Traits) 
1. ด้านทัศนคติส่วนบุคคลสร้างสรรค์
เชิงนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
2. ความเช่ือและความศรัทธาใน
วิชาชีพ   
3. มีความรับผดิชอบ  
4. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์
กระตือรือร้นเพ่ือให้เกดิประโยชน์ต่อ
การท างานและองค์กร 

1. ประเมินด้านความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจของ
ผู้เกี่ยวข้องและระบบใน
การท างานทางวิชาชีพ 
2. ประเมินโดยการ
มอบหมายให้ท างานโดยให้
อ านาจอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดอิสระในการ
ท างาน และความ
รับผิดชอบในการท างานให้
ส าเร็จ 

แบบประเมินระหว่าง
การฝกึประสบการณ์
สอนในสถานศกึษา  

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 50  

 

ตรวจแก้สายกระจาย
ใยแก้วน าแสง 
 
 
 
 

ความรู้ (Knowledge) 
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่จ าเป็นใน
การตรวจแก ้
2. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจแก้ 
3. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยใน

1. ประเมินจากทุกรายวิชา 
2. จากการสังเกต 
 
 
 

สังเกตพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ 
ลักษณะนิสัย ความ
รับผิดชอบ 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะ  
อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 

 



 

 

 

มคอ.2 
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงาน 
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดก าลังและ
การลดทอนสัญญาณแสง 
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการค านวณค่า
การลดทอนสัญญาณแสง และ
วิเคราะห์ประเมินคุณภาพสัญญาณ 
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการซ่อมสาย
กระจายใยแก้วน าแสง 

 ทักษะ (Skill) 
1. ทักษะการวเิคราะห์ข้อมูลในการ
ตรวจแก้ 
2. ทักษะการใช้บันได เช่น การยกลง
จากรถ การยกขึ้นยกลง การ
เคลื่อนย้าย การพาด การขึ้น การยืน
ปฏิบัติงาน การลง การเกบ็ เป็นต้น 
3. ทักษะความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานบนที่สูงและใกล้สายไฟฟ้า 
4. ทักษะการใช้เครื่องมือตรวจสอบ

1. ประเมินจากทุกรายวิชา 
2. จากการสังเกต 
 
 
 

สังเกตพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ 
ลักษณะนิสัย ความ
รับผิดชอบ 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะ  
อย่างน้อยร้อยละ 70 

 



 

 
 

มคอ.2 
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
เหตุเสียต่าง เช่น Optical Power 
Meter, PON Power Meter, 
OTDR, Visual Fault Locator, 
Inspection Microscope 
5. ทักษะการซ่อมสายกระจายใยแก้ว
น าแสง 
คุณลักษณะ
(Characteristics/Traits) 
1. ด้านทัศนคติส่วนบุคคลสร้างสรรค์
เชิงนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
2. ความเช่ือและความศรัทธาใน
วิชาชีพ   
3. มีความรับผดิชอบ  
4. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์
กระตือรือร้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
การท างานและองค์กร 

1. ประเมินด้านความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจของ
ผู้เกี่ยวข้องและระบบใน
การท างานทางวิชาชีพ 
2. ประเมินโดยการ
มอบหมายให้ท างานโดยให้
อ านาจอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดอิสระในการ
ท างาน และความ
รับผิดชอบในการท างานให้
ส าเร็จ 
 

แบบประเมินระหว่าง
การฝึกประสบการณ์
สอนในสถานศกึษา  

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 50  

 



 

 

 

มคอ.2 

117 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
ติดตั้งบริการ FTTx 
(Install FTTx 
Service) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ (Knowledge) 
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่จ าเป็นใน
การตรวจแก้ 
2. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจแก้ 
3. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี FTTx / PON 
4. ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานด้าน
บริการบรอดแบนด์ 
5. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านระบบ
เครือข่าย 

1. ประเมินจากทุกรายวิชา 
2. จากการสังเกต 
 
 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ 
ลักษณะนิสัย ความ
รับผิดชอบ 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะ  
อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 

 

ทักษะ (Skill) 
1. ทักษะการก าหนดจุดติดตั้งที่
เหมาะสม 
2. ทักษะการติดตั้งอุปกรณ์ ONT 
3. ทักษะการติดตั้งบริการบรอด
แบนด ์
4. ทักษะการตดิตั้งอุปกรณ์เครือข่าย 
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ทักษะการใช้เครื่องมือ PON 
Power Meter วัดก าลังแสง 
6. ทักษะในการใช้งานบริการบรอด
แบนด์ต่างๆ 
7. ทักษะการวเิคราะห์ข้อมูลในการ
ตรวจแก้ 
8. ทักษะการตรวจสอบเหตุเสีย และ
วิเคราะห์ปัญหาทักษะการแก้ปัญหา
อุปกรณ์ ONT 
9. ทักษะการแก้ปัญหาบริการบรอด
แบนด ์
10. ทกัษะการแก้ปัญหาอปุกรณ์
เครือข่าย 
คุณลักษณะ
(Characteristics/Traits) 
1. ด้านทัศนคติส่วนบุคคลสร้างสรรค์
เชิงนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
2. ความเช่ือและความศรัทธาใน

1. ประเมินด้านความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจของ
ผู้เกี่ยวข้องและระบบใน
การท างานทางวิชาชีพ 
2. ประเมินโดยการ

แบบประเมินระหว่าง
การฝึกประสบการณ์
สอนในสถานศกึษา  

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50   
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119 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
วิชาชีพ   
3. มีความรับผดิชอบ  
4. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์
กระตือรือร้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
การท างานและองค์กร 
 

มอบหมายให้ท างานโดยให้
อ านาจอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดอิสระในการ
ท างาน และความ
รับผิดชอบในการท างานให้
ส าเร็จ 

 
      3. อาชีพ นักวิเคราะห์ ออกแบบ ตรวจสอบ วางแผนและดูแลระบบทางด้านไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร ์
 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
การมุ่งผลสัมฤทธิ์:  
นักวิเคราะห์ ออกแบบ 
ตรวจสอบ วางแผนและ
ดูแลระบบทางด้านไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส ์
โทรคมนาคม และ
คอมพิวเตอร์ 
 
 

ความรู้ (Knowledge) 
1. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
วิเคราะห์ ออกแบบ ตรวจสอบ 
วางแผนและดูแลระบบตามศาสตร์
ของตนเอง  
2. สมรรถนะด้านเชาวน์ปัญญา 
 

1. วัดและประเมินผลจาก
สถานศึกษาในการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มใน
รายวิชา  
2. ประเมินจากการท า
โครงงานของนักศึกษา
จากการใช้กระบวนการ
คิด ด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ   

1. แบบประเมินความรู้
ทางวิชาการ 
2. แบบประเมินผล
ผู้เรียนจากกิจกรรมการ
เรียนการสอนและ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการ 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
50  
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
 

ทักษะ (Skill) 
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ทางการวิเคราะห์  
2. มีทักษะด้านการออกแบบ  
3. มีทักษะด้านการตรวจสอบ 
4. มีทักษะด้านการวางแผน  
5. มีทักษะด้านการดูแลระบบ  

1. ประเมินแสวงหาและ
รวบรวมข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน  
2. ประเมินการวิเคราะห์ 
กลั่นกรองขอ้มูลให้เป็น
สารสนเทศส าหรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
ระบบ  
3. ประเมินเรื่องการสรุป
ประเด็นนักเทคโนโลยี 
และการจัดท ารายงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. แบบประเมินการ
เขียนโครงร่างการวิจัย 
2. แบบประเมินด้านการ
ท างานอย่างมี
กระบวนการ 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
50 

 

คุณลักษณะ 
Characteristics/Traits) 
1. มีจริยธรรมและรับผิดชอบใน
การสืบค้น ประมวลผลและ

1. ประเมินความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กระตือรือร้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การท างาน 

1. แบบประเมินการ
สร้างสรรค์งานวิจัยและ
โครงงาน 
2. แบบประเมินจากการ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
50 
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
น าเสนอข้อมูล 
2. ความเช่ือและความศรัทธาใน
วิชาชีพ   
3. มีความรับผดิชอบ  
 

2. ประเมินความ
รับผิดชอบ 

ฝึกประสบการณ์การ
สอน 

     
     4. อาชีพ ประกอบธุรกิจอิสระทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์   

สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
การมุ่งผลสัมฤทธิ์:  
มุ่งบัณฑิตเพื่อประกอบธุรกิจ
อิสระทางด้านไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส ์โทรคมนาคม 
และคอมพิวเตอร์ อย่างเป็น
มืออาชีพ 

ความรู้ (Knowledge) 
1. มีความรู้เกีย่วกับการจัดท าและ
บริหารแผนการประกอบการขนาด
เล็ก-กลาง  
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
และระเบยีบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
3. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนา 
เทคนิคการติดตามและประเมินผล  

1. วัดและประเมินผล
จากสถานศึกษาในการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ในรายวิชา  
2. ประเมินจากการท า
โครงงานของนักศึกษา
จากการใช้กระบวนการ
คิด ด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ   

1. แบบประเมินความรู้
ทางวิชาการ 
2. แบบประเมินผล
ผู้เรียนจากกิจกรรมการ
เรียนการสอนและ
การบูรณาการงาน
บริการวิชาการ 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
50  

 

ทักษะ (Skill) 1. แสวงหาและรวบรวม การสังเกตการณ ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  
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สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ  
1. มีทักษะในการประสานงาน การ
เจรจาต่อรอง โน้มน้าว จูงใจ  
2. ทักษะการท างานอย่างมีส่วน
ร่วม 
3. ทักษะการมมีนุษย์สัมพันธ์  
4. มีความคิดสร้างสรรค์ 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน  
2. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
ส าหรับการปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นระบบ  

50  

คุณลักษณะ 
(Characteristics/Traits) 
1. มีความคดิสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรมในศาสตร์ของตนเอง  
2. ความเช่ือและความศรัทธาใน
วิชาชีพ   
3. มีระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบ  

1.มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กระตือรือร้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การท างานและองค์กร  
2. ความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจของผู้เกี่ยวข้อง
และระบบในการท างาน
ทางวิชาชีพ 
3. ประเมินด้าน
มอบหมายให้ท างานโดย
ให้อ านาจอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดอิสระในการ
ท างาน  

การสังเกตการณ ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
50 
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ภาคผนวก ฉ 

การพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
 

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวม 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) 20 20 30 30 0 100 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 20 20 30 30 0 100 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 20 20 30 30 0 100 
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 20 20 30 30 0 100 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(2-2-5) 20 20 30 30 0 100 
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
3(2-2-5) 20 20 30 30 0 100 

00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 3(2-2-5) 20 20 30 30 0 100 
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2. รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

รวม 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
14-141-101 กฎข้อบังคับและมาตรฐานทางด้าน

โทรคมนาคม 
3(3-0-6) 20 25 15 15 15 10 100 

14-141-102 ระบบการจ่ายพลังงานส าหรับโทรคมนาคม 3(3-0-6) 15 20 20 15 15 15 100 
14-141-103 เครื่องมือวัดในงานโทรคมนาคม 3(3-0-6) 15 20 20 15 20 10 100 
14-141-104 ระบบสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6) 15 20 20 15 20 10 100 
14-141-105 เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6) 15 20 20 15 20 10 100 
14-141-106 การฝึกงานด้านระบบโทรคมนาคมและ

เครือข่าย 
3(320) 15 20 20 15 20 10 100 

14-141-207 เครือข่ายการสื่อสารแถบกว้าง 3(3-0-6) 10 10 20 10 20 30 100 

14-141-208 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 

1(0-2-1) 10 10 20 10 20 30 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

รวม 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
14-142-201 ปฏิบัติการติดตั้งและบ ารุงรักษา

ระบบสื่อสารไร้สาย 
4(0-8-4) 10 10 20 10 20 30 100 

14-142-202 ปฏิบัติการบ ารุงรกัษาตามระยะเวลาของ
ระบบโทรคมนาคม 

4(0-8-4) 10 10 20 10 20 30 100 

14-142-203 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที่ 4(0-8-4) 10 10 20 10 20 30 100 
14-142-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคม

แบบสื่อสารไร้สาย 
9(640) 10 10 20 10 20 30 100 

14-143-201 ปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสารทางแสง 4(0-8-4) 10 10 20 10 20 30 100 
14-143-202 ปฏิบัติการติดตั้งและบริการงานตอนนอก 4(0-8-4) 10 10 20 10 20 30 100 
14-143-203 ปฏิบัติการตรวจแก้และบ ารุงรักษางานตอน

นอก 
4(0-8-4) 10 20 20 10 20 20 100 

14-143-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบโทรคมนาคม
แบบสื่อสารมีสาย 

9(640) 
10 10 20 10 20 30 100 

14-144-201 ปฏิบัติการเครือข่ายโทรคมนาคม  4(0-8-4) 10 10 20 10 20 30 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

รวม 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
14-144-202 ปฏิบัติการความปลอดภัยเครือข่าย

โทรคมนาคม  
4(0-8-4) 10 10 20 10 20 30 100 

14-144-203 ปฏิบัติการระบบการจัดการความมั่นคง
ข้อมูล 

4(0-8-4) 10 20 10 20 20 20 100 

14-144-204 ประสบการณ์วิชาชีพด้านเครือข่ายและ
ความปลอดภัย 

9(640) 10 20 10 20 20 20 100 

14-145-101 การจุดประกายทางธุรกิจ 2(2-0-4) 10 20 10 20 20 20 100 
14-145-202 การประกอบการทางธุรกิจเทคโนโลยี   3(1-4-4) 10 20 10 20 20 20 100 
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ภาคผนวก ช 
คณะกรรมการจัดท าหลักสตูร 
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ภาคผนวก ญ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
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