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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
Bachelor of Science in Technical Education Program in Electrical
Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ชื่อยอ (ไทย):
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science in Technical Education (Electrical Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.S.Tech.Ed. (Electrical Engineering)
3. แขนงวิชา
วิศวกรรมไฟฟากําลัง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
166 หนวยกิต

(Electrical Power Engineering)
(Electronic and Telecommunication Engineering)
(Computer Engineering)
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสาํ เร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556
วันที่ 5 เดือน เมษายน 2556
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2556
วันที่ 24 เดือน เมษายน 2556
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญา
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูผูสอนชางอุตสาหกรรม นักวิชาการศึกษาทั้งหนวยงานในภาครัฐและเอกชน
8.2 วิศวกรฝกอบรม วิศวกรปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรม
8.3 ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับวิชาชีพที่ศึกษา
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นางรุงอรุณ พรเจริญ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ ค.อ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม), 2548
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นางสาวศศิธร ชูแกว ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ),
2550 เลขประจําตัวบัตรประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นางสาวปยนันท เรืองอุไร อาจารย คุณวุฒิ ว.ศ.ม. (ไมโครอิเล็กทรอนิกสและระบบสมองกล
ฝงตัว), 2555 เลขประจําตัวบัตรประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นายสุนทร วิริยะ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟากําลัง), 2527
เลขประจําตัวบัตรประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นายอนุชา ไชยชาญ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-โทรคมนาคม),
2540 เลขประจําตัวบัตรประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่ อ งจากสถานการณ ก ารแข ง ขั น ทางด า นเศรษฐกิ จ ในปจ จุ บัน มี ค วามรุ น แรง และสภาพ
เศรษฐกิ จ ได มี ก ารพั ฒ นาการเปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว การจัด ทํ า หลั ก สู ต รครั้ง นี้ จึ ง ได คํ า นึ ง ถึ ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) เนนหลัก"ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" มาประยุกตใชในการจัดทําหลักสูตร ซึ่งเนนเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถ
ยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคงทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง
เหมาะสมสูความสมดุลและยั่งยืนบนฐานการลงทุนและนวัตกรรมการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สถานการณดานการศึกษา ซึ่งหลักสูตรไดมุงเนนการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อยกระดับการเรียน การสอนที่
ให ส อดคล อ งกั บ ยุ ค สมั ย เพื่ อ ให รู เ ท า ทั น กระแสการเปลี่ ย นแปลงของโลกต อ งเป น ผู ที่ ส ามารถจั ด
ประสบการณและบรรยากาศในกระบวนการเรียนรู และเปนแบบอยางที่ดีสําหรับผูเรียน ชุมชนและ
สังคมโดยสวนรวมไดดวย
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณห รือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเปนในการวางแผนหลั ก สูตรได
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรมซึ่งปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูประชาคมอาเซียนและ
โลก ซึ่งเปนโอกาสใหการพัฒนาดานสังคมสูสังคมแหงการเรียนรู สรางภูมิปญญาของประเทศเพื่อขจัด
ปญหาตางๆ จึงจําเปนตองมีทักษะและจริยธรรมที่ถูกตองแกกลุมวัยกําลังเรียน กลไกดานหนึ่งของการ
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ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน ที่ตองใช “ความรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ
และเปนไปตามลําดับขั้นตอนสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและ
สํานึกใน “คุณธรรมจริยธรรม” ในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณดังกลาวในขอ 11.1 และ11.2 ไดสงผลกระทบอยางยิ่งตอการพัฒนาหลักสูตร
ในเชิ งรุ ก ที่มีศัก ยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดยไดมุงผลิตครู
อาจารย นักฝกอบรม นักวิชาการ ที่สามารถบูรณาการความรู คนควาความรู และใชความรูไดอยาง
ถูกตอง ทามกลางความเปลี่ยนแปลง พรอมที่จะเรียนรูและสามารถปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูง
ในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและเทคโนโลยี ที่ มี ต อ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที่มุงสูความเปนเลิศทางเทคโนโลยีและการวิจัย และมุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่ดี
และเกง เนื่องจากการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสมีอยางแพรหลาย จึงเปนชองทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอนทําใหบัณฑิตที่สําเร็จจากหลักสูตรนี้ มีความรูความสามารถในดานการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการ
จัดการเรียนการสอน ในการแสวงหาความรู เพื่อนําไปประกอบอาชีพได
นอกจากนั้นพฤติกรรม และคานิยมของนักศึกษาที่เปลี่ยนไปตามสมัย ทําใหการพัฒนาหลักสูตร
จึ ง ต อ งเน น และส ง เสริ ม การเรี ย นการสอนและการปลู ก ฝ ง ให นั ก ศึ ก ษาคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ทางวิชาชีพ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกันทุกวิชาเอกในหลักสูตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอืน่ ตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป) และสาขาคอมพิวเตอร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสายวิชาชีพครูใหมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี รองรับการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ส รรถนะความรู ใ นการสอน การฝ ก อบรมในสถานศึ ก ษา สถาน
ประกอบการภาคอุ ต สาหกรรมและหน ว ยงานที่ ต อ งการสมรรถนะทางด า นวิ ช าชี พ ครู ช า งเพื่ อ การ
ประยุกตใชงาน
1.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีสรรถนะในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมไฟฟา
1.2.3 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนสามารถสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการพั ฒ นา
วิชาชีพของครูชางไดอยางมีคุณภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ. และ
ครุสภากําหนด
 ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของสถานศึกษา/สถาน
ประกอบการและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

กลยุทธ
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของ
สถานศึกษา/สถาน
ประกอบการ

 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางาน
ใหมีประสบการณจากการนํา
บริการวิชาการแกองคกร
ความรู มาปฏิบัติงานจริง
ภายนอก

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิต
ของสถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
 ปริมาณงานบริการวิชาการ
ตออาจารยในหลักสูตร
 การศึกษาตอ
 การฝกอบรม - ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนด ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึน้ อยูก ับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
-ไมมี2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือศิลป
คํานวณ หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
หรือเทียบเทา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเขาศึกษา
โดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) มาเปนระดับปริญญาซึ่งมีสภาพสังคมที่คอนขางเสรี หากแตมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่แตกตางจากเดิม ทําใหนักศึกษาบางคนประสบปญหาดานความรับผิดชอบตอตนเอง ทั้งดานความเอา
ใจใสตอการเรียน และการแบงเวลาใหเหมาะสมในการจัดการหรือรวมกิจกรรมตางๆ ในหองเรียนและ
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร อี ก ประการหนึ่ ง นั ก ศึ ก ษาส ว นหนึ่ ง ขาดความเข า ใจความรู พื้ น ฐานทาง
คณิ ต ศาสตร / วิ ท ยาศาสตร ทํ า ให ไ ม ส ามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ แก ป ญ หาด า นเทคโนโลยี แ ละ
วิศวกรรมศาสตรในระดับปริญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1. จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม แนะนํ า การวางเป า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัย และการแบงเวลาเรียน
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2. มอบหมายหน า ที่ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาให แ ก อ าจารย ทุ ก คน ทํ า หน า ที่ ส อดส อ งดู แ ล ให
คําแนะนําและชวยเหลือแกนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เชน
วันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ชั้นปที่ 1
จากอาจารยผูสอนอยางใกลชิด การจัดชั่วโมงเพื่อพบปะกับอาจารยที่ปรึกษาทุกสัปดาห เปนตน
4. จั ด รายวิ ช าทางด า นปฏิ บั ติ เ พื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะให กั บ นั ก ศึ ก ษาสายสามั ญ และจั ด การเรี ย น
การสอนปรับพื้นฐานทางดานดานคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรที่ยังขาดความเขาใจในการประยุกตกับ
โจทยหรือการแกปญหาดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2556
75
75
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2557
2558
2559
75
75
75
75
75
75
75
75
75
150
225
300
-

2560
75
75
75
75
75
375
75
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

2556
750,000
453,750
225,000
1,428,750

2557
1,500,000
917,500
450,000
2,867,500

ปงบประมาณ
2558
2,437,500
1,412,500
675,000
4,525,000

2559
1,500,000
1,803,750
900,000
4,203,750

2560
1,875,000
1,983,750
1,125,000
4,983,750

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

2556

2557

ปงบประมาณ
2558

2559

2560

357,188
214,313
214,313
785,813

716,875
430,125
430,125
1,577,125

1,131,250
678,750
678,750
2,488,750

1,050,938
630,563
630,563
2,312,063

1,245,938
747,563
747,563
2,741,063

571,500
571,500
1,357,313
75

1,147,000
1,147,000
2,724,125
150

1,810,000
1,810,000
4,298,750
225

1,681,500
1,681,500
3,993,563
300

1,993,500
1,993,500
4,734,563
375

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 166 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสร า งหลั ก สู ต ร แบ ง เป น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล อ งกั บ ที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
12 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
128 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาทางการศึกษา
50 หนวยกิต
ข.1.1 กลุมวิชาชีพบังคับทางการศึกษา
32 หนวยกิต
ข.1.2 กลุมการฝกประสบการณวิชาชีพครู
12 หนวยกิต
ข.1.3 กลุมวิชาเลือกทางการศึกษา
6 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาทางวิศวกรรม
78 หนวยกิต
ข.2.1 กลุมวิชาแกนทางวิศวกรรม
22 หนวยกิต
ข.2.2 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
35 หนวยกิต
ข.2.3 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
21 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 เปน รหัสคณะ
5 หมายถึง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
หลักที่ 2 เปนระดับการศึกษา 2 หมายถึง ระดับปริญญาตรี
หลักที่ 3 เปนหลักสูตร/สาขาวิชา 0 หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
1 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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หลักที่ 4 เปนหมวดวิชาเฉพาะ 0 หมายถึง
1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
4 หมายถึง
หลักที่ 5 เปนกลุมวิชา
1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และหลักที่ 8 เปนลําดับรายวิชา

ไมระบุหมวดวิชา
วิชาการศึกษา
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือกลุมวิชาแกน
กลุมวิชาบังคับ
กลุมวิชาเลือก

- รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิตประกอบดวย
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)
01-001-109 วรรณคดีไทย (Thai Literature)
01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ประกอบดวย
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนีห้ รือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)
01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1)
01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)
01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)
01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)
3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)
3(3-0-6)
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)
3(3-0-6)
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)
3(3-0-6)
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชา
ตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101 มนุษยกับสังคม (Man and Society)
3(3-0-6)
01-003-102 มนุษยสัมพันธ (Human Relations)
3(3-0-6)
01-003-103 ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)
3(3-0-6)
01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)
3(3-0-6)
01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
3(3-0-6)
01-003-106 สังคมกับการปกครอง(Society and Government)
3(3-0-6)
01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)
3(3-0-6)
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
3(3-0-6)
01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)
3(3-0-6)
01-003-112 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
3(3-0-6)
01-003-113 สันติศึกษา (Peace Studies)
3(3-0-6)
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)
3(3-0-6)
01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0-6)
01-004-106 ไทยศึกษา (Thai Studies)
3(3-0-6)
01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )
3(3-0-6)
01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development) 3(3-0-6)
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101 คณิตศาสตรพ้นื ฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
02-001-103 สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)
3(3-0-6)
02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)
3(3-0-6)
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
(Environment and Resource Management)
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ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
01-005-116 ลีลาศ (Social Dance)
1(0-2-1)
01-005-124 กีฬาประเภททีม (Team Sports)
1(0-2-1)
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
1(0-2-1)
01-006-101 นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)
01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)
1(0-2-1)
ข. หมวดวิ
ชาเฉพาะ
ยกิต
ข. หมวดวิ
ชาเฉพาะ
128 127
หนวหน
ยกิตวประกอบด
วย
ข.1 กลุมวิชาทางการศึกษา 50 หนวยกิต ประกอบดวย
ข.1.1 กลุมวิชาชีพบังคับทางการศึกษา 32 หนวยกิต ใหศกึ ษาจากรายวิชาตอไปนี้
52-012-101 จิตวิทยาสําหรับครู (Psychology for Teachers)
3(3-0-6)
52-012-102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Innovation and Information Technology)
52-012-103 ความเปนครู (Teacher Behavior)
3(3-0-6)
52-012-104 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
3(3-0-6)
52-012-205 ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Philosophy of Education, Language, and Culture)
52-012-206 การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation) 3(3-0-6)
52-012-207 การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
(Learning Management and Environment for Learning)
52-012-308 การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance)
3(3-0-6)
52-012-309 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู (Research for Learning Development)
3(3-0-6)
52-012-310 การเตรียมประสบการณวิชาชีพ (Pre-Professional Technical Practice)
2(1-2-1)
52-012-311 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเกีย่ วกับความเปนครู
3(3-0-6)
(Morals, Ethics, and Code of Ethics for Teachers)
ข.1.2 กลุมการฝกประสบการณวิชาชีพครู 12 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชา
ตอไปนี้
52-012-512 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 (Teaching Professional Experience 1) 6(0-40-0)
52-012-513 การฝกประสบการณวชิ าชีพครู 2 (Teaching Professional Experience 2) 6(0-40-0)
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52-013-201
52-013-202
52-013-203
52-013-304
52-013-305
52-013-406
52-013-407
52-013-408

02-511-103
02-511-104
02-411-105
52-001-101
52-001-102
52-001-103
02-311-106
02-311-107

52-122-201
52-122-202
52-122-203
52-122-204

ข.1.3 กลุมวิชาเลือกทางการศึกษา 6 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
การวิเคราะหขอ มูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร
2(1-2-3)
(Computerized Statistical Data Analysis)
การประยุกตใชคอมพิวเตอรกับการสอน
2(1-2-3)
(Computer Applications for Instruction)
ฐานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Database and Information)
การพัฒนาและประเมินผลโครงการ
2(2-0-4)
(Project Development and Evaluation)
การพัฒนาสื่อการสอนและบทเรียนสําเร็จรูป
2(2-0-4)
(Educational Media and Mastery Learning Package Development)
การวิเคราะหปญหาทางการศึกษาและอาชีพ
2(2-0-4)
(Educational and Vocational Problem Analysis)
การเขียนรายงานและนําเสนอผลงานทางวิชาการ
2(2-0-4)
(Report Writing and Presentation of Academic Work)
การศึกษาอิสระ (Independent Study)
2(2-0-4)
ข.2 กลุมวิชาทางวิศวกรรม 78 หนวยกิต ประกอบดวย
ข.2.1 กลุมวิชาแกนทางวิศวกรรม 22 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
ฟสิกสพื้นฐาน 1 (Fundamental Physics 1)
3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1 (Fundamental Physics 1 Laboratory)
1(0-2-1)
เคมีประยุกต (Applied Chemistry)
3(3-0-6)
ฝกฝมือเบื้องตน (Basic Engineering Skill)
3(1-6-2)
การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
3(1-4-4)
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)
3(3-0-6)
แคลคูลัส 1(Calculus 1)
3(3-0-6)
แคลคูลัส 2(Calculus 2)
3(3-0-6)
ข.2.2 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 35 หนวยกิต
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
วงจรไฟฟา (Electric Circuits)
3(2-2-5)
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Mathematics)
3(3-0-6)
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (Electrical Instruments and Measurement) 3(2-2-5)
การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมไฟฟา
3(2-2-5)
(Computer Programming for Electrical Engineering)
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52-122-205
52-122-206
52-122-307
52-122-308

การวิเคราะหวงจรไฟฟา (Electric Circuit Analysis)
เครื่องจักรกลไฟฟา 1 (Electrical Machines 1)
การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Drawing)
กลวิธีการสอนชางเทคนิคไฟฟา
(Instructional Strategies for Electrician Education)
52-122-309 การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Practices)
52-122-310 การพัฒนาการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(Teaching Development of Electrical Engineering)
52-122-411 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Pre-Project)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(0-40-0)
3(1-4-4)
1(1-0-2)

52-122-412 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Project)
3(1-6-2)
1(0-2-1)
52-122-413 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา (Seminar on Electrical Engineering)
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
52-132-201 คณิตศาสตรวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronic Engineering
3(3-0-6)
Mathematics)
52-132-202 พื้นฐานการวิเคราะหวงจรไฟฟา (Fundamentals of Electric Circuit Analysis)
3(3-0-6)
52-132-203 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronic Engineering)
3(2-2-5)
52-132-304 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Engineering)
3(3-0-6)
52-132-305 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuit Analysis)
3(3-0-6)
52-132-306 วงจรดิจติ อลและการออกแบบลอจิก (Digital Circuit and Logic Design) 3(3-0-6)
3(1-4-4)
52-132-307 กลวิธีการสอนชางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส
(Instructional Strategies for Electronic Technician Education
52-132-308 การฝกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
3(0-40-0)
(Electronic and Telecommunication Engineering Practices)
52-132-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
1(1-0-2)
(Electronic and Telecommunication Engineering Pre-Project)
52-132-410 ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller)
3(3-0-6)
52-132-411 การพัฒนาการสอนวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(1-4-4)
(Teaching Development of Electronic Engineering)
52-132-412 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
3(1-6-2)
(Electronic and Telecommunication Engineering Project)
1(0-2-1)
52-132-413 สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
(Seminar on Electronic and Telecommunication Engineering)
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52-142-101
52-142-102
52-142-203
52-142-304
52-142-305
52-142-306
52-142-307
52-142-308
52-142-309
52-142-410
52-142-411
52-142-412
52-142-413

52-123-301
52-123-302
52-123-303
52-123-304
52-123-305
52-123-306
52-123-307
52-123-308
52-123-309
52-123-310

- แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
การโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming)
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี (Algorithms and Data Structures)
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและการออกแบบวงจรสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(Electronics Devices and Circuit Design for Computer Engineering)
วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก (Digital Circuit and Logic Design)
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
(Data Communication and Computer Networks)
การออกแบบฐานขอมูล (Database Design)
กลวิธีการสอนชางเทคนิคคอมพิวเตอร
(Instructional Strategies for Computer Technician Education)
การฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering Practices)
ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(Computer Engineering Pre-Project)
การพัฒนาการสอนวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(Teaching Development of Computer Engineering)
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering Project)
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Seminar on Computer Engineering)
ข.2.3 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 21 หนวยกิต
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา 1 (Electrical Engineering Practices 1)
ระบบควบคุม (Control Systems)
วงจรดิจติ อลและการออกแบบลอจิก (Digital Circuits and Logic Design)
อิเล็กทรอนิกสกําลัง (Power Electronics)
วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Engineering)
การขับเคลื่อนดวยไฟฟา (Electric Drive)
โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย (Power Plant and Sub-Station)
ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
(Microprocessors and Microcontrollers)
การออกแบบระบบไฟฟา (Electrical System Design)
เครื่องจักรกลไฟฟา 2 (Electrical Machines 2)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(0-40-0)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(1-4-4)
3(1-6-2)
1(0-2-1)

3(1-6-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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52-123-311 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา 2 (Electrical Engineering Practices 2)
3(1-6-2)
52-123-412 การควบคุมอันดับและโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
(Sequence Control and Programmable Logic Controller)
52-123-413 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electrical Power Systems Analysis)
3(3-0-6)
52-123-414 วิศวกรรมแสงสวาง (Illumination Engineering)
3(3-0-6)
52-123-415 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Automation Control Systems)
52-123-416 การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (Safety Management in Plants)
3(3-0-6)
52-123-417 การปองกันระบบไฟฟากําลังและรีเลย (Power System Protection and Relay) 3(3-0-6)
52-123-418 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา (Selected Topics in Electrical Engineering) 3(3-0-6)
52-123-419 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Technology)
3(3-0-6)
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
52-133-201 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 3(2-2-5)
(Computer Programming for Electronic and Telecommunication)
52-133-302 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuit Laboratory)
1(0-3-0)
52-133-303 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล (Digital Circuit Laboratory)
1(0-3-0)
52-133-304 การวัดและเครือ่ งมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
(Electronic Measurement and Instrumentation)
52-133-405 คลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Fields and Wave)
3(3-0-6)
52-133-406 หลักการของระบบสื่อสาร (Principle of Communications System)
3(3-0-6)
52-133-407 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร (Principle of Communications Laboratory)
1(0-3-0)
52-133-408 การสื่อสารทางแสง (Optical Communication)
3(3-0-6)
52-133-409 วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering)
3(3-0-6)
52-133-410 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering Laboratory) 1(0-3-0)
52-133-411 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering)
3(3-0-6)
52-133-412 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing)
3(3-0-6)
52-133-413 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (Industrial Electronics)
3(3-0-6)
52-133-414 การสื่อสารขอมูล (Data Communication)
3(3-0-6)
52-133-415 การออกแบบระบบดิจิตอล (Digital System Design)
3(2-2-5)
52-133-416 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuit Design)
3(3-0-6)
52-133-417 การสื่อสารระบบดิจิตอล (Digital System Communication)
3(3-0-6)
52-133-418 วิศวกรรมการสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Communication Engineering) 3(2-2-5)
52-133-419 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Communication Systems)
3(3-0-6)
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52-133-420 การวิเคราะหและออกแบบวงจรความถี่สูง
(Analysis and Design of High Frequency Circuits)
52-133-421 วิศวกรรมสายสงและโครงขายการสื่อสาร
(Communication Networks and Transmission Lines Engineering)
52-133-422 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
(Selected Topics in Electronic Engineering)
52-133-423 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Selected Topics in Telecommunication Engineering)
52-133-424 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller Laboratory)
- แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอนี้
52-143-201 คณิตศาสตรดสิ ครีต (Discrete Mathematics)
52-143-202 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร
(Computer Architecture and Organization)
52-143-303 วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)
52-143-304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการประยุกต
(Applied Computer Programming)
52-143-305 การเชื่อมตอไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน
(Microprocessor Interfacing and Application)
52-143-306 การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
52-143-307 คอมพิวเตอรกราฟกส (Computer Graphics)
52-143-308 การออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
(Courseware Design and Development for Computer Assisted Instruction)
52-143-309 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(Special Topics in Computer Engineering)
52-143-310 การออกแบบระบบที่ใชไมโครโปรเซสเซอรสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(Microprocessor System Design for Computer Engineering)
52-143-311 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
(Laws and Ethics for Computer Engineers)
52-143-312 ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)
52-143-313 ความปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอร
(Security in Network System and Computer System)
52-143-314 เครือขายแบบไรสาย (Wireless Network)

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

18
52-143-315 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Engineering)
52-143-316 หัวขอชั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Advanced Topics in Computer Engineering)
52-143-317 ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Special Problems in Computer Engineering)
ค หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี

19
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
01-xxx-xxx วิชากลุมภาษาไทย
3
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3
01-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (1)
1
02-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1)
3
02-311-106 แคลคูลัส 1
3
02-511-103 ฟสิกส พื้นฐาน1
3
02-511-104 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
1
52-012-101 จิตวิทยาสําหรับครู
3
รวม
20
ชั่วโมง/สัปดาห = 22

01-002-102
01-xxx-xxx
02-xxx-xxx
02-311-107
52-001-102
52-001-103
52-012-102

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
ภาษาอังกฤษ 2
3
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (2)
1
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (2)
3
แคลคูลัส 2
3
การเขียนแบบวิศวกรรม
3
วัสดุวิศวกรรม
3
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
ทางการศึกษา
รวม
19
ชั่วโมง/สัปดาห = 23

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
0
6
3
0
6
0
2
1
3
0
6
3
0
6
3
0
6
0
2
1
3
0
6
18
4
38

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
0
6
0
2
1
3
0
6
3
0
6
1
4
4
3
0
6
2
2
5
15

8

34

20
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
01-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (1)
3
3
0
6
52-001-101 ฝกฝมือเบื้องตน
3
1
6
2
52-012-103 ความเปนครู
3
3
0
6
52-122-201 วงจรไฟฟา
3
2
2
5
52-122-202 คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา
3
3
0
6
52-122-203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
3
2
2
5
รวม
18
14
10
30
ชั่วโมง/สัปดาห = 24

01-xxx-xxx
02-411-105
52-012-104
52-012-205
52-122-204
52-122-205
52-122-206

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
วิชากลุมภาษาตางประเทศ (2)
3
3
0
6
เคมีประยุกต
3
3
0
6
การพัฒนาหลักสูตร
3
3
0
6
ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
3
3
0
6
การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงาน
3
2
2
5
วิศวกรรมไฟฟา
การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3
3
0
6
เครื่องจักรกลไฟฟา 1
3
2
2
5
รวม
21
19
4
40
ชั่วโมง/สัปดาห = 23

21
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (1)
3
3
0
6
52-012-206 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3
3
0
6
52-012-207 การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อ
3
2
2
5
การเรียนรู
52-122-307 การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา
3
2
2
5
52-122-308 กลวิธีการสอนชางเทคนิคไฟฟา
3
1
4
4
52-123-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (1)
3
X
X
X
52-123-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (2)
3
X
X
X
รวม
21
X
X
X
ชั่วโมง/สัปดาห = xx

52-012-308
52-013-xxx
52-122-310
52-123-xxx
52-123-xxx
52-123-xxx
52-123-xxx

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
การประกันคุณภาพการศึกษา
3
3
0
6
วิชาเลือกทางการศึกษา (1)
2
X
X
X
การพัฒนาการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟา
3
1
4
4
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (3)
3
X
X
X
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (4)
3
X
X
X
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (5)
3
X
X
X
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (6)
3
X
X
X
รวม
20
X
X
X
ชั่วโมง/สัปดาห = xx
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

52-122-309 การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = 40

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3

0
0

40
40

0
0

22
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (2)
3
3
0
6
52-012-309 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู
3
3
0
6
52-012-310 การเตรียมประสบการณวิชาชีพ
2
1
2
6
52-013-xxx วิชาเลือกทางการศึกษา (2)
2
X
X
X
52-122-411 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
1
1
0
2
52-123-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (7)
3
X
X
X
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1)
3
X
X
X
รวม
17
X
X
X
ชั่วโมง/สัปดาห = xx
01-xxx-xxx
52-012-311
52-013-xxx
52-122-412
52-122-413
xx-xxx-xxx

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (3)
3
3
0
6
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3
3
0
6
เกี่ยวกับความเปนครู
วิชาเลือกทางการศึกษา (3)
2
X
X
X
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
3
1
6
2
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา
1
0
2
1
วิชาเลือกเสรี (2)
3
X
X
X
รวม
15
X
X
X
ชั่วโมง/สัปดาห = xx

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
52-012-512 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
6
0
40
0
รวม
6
0
40
0
ชั่วโมง/สัปดาห = 40
ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
52-012-513 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
6
0
40
0
รวม
6
0
40
0
ชั่วโมง/สัปดาห = 40

23
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
01-xxx-xxx วิชากลุมภาษาไทย
3
01-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (1)
1
02-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1)
3
02-311-106 แคลคูลัส 1
3
52-012-101 จิตวิทยาสําหรับครู
3
52-012-103 ความเปนครู
3
52-001-101 ฝกฝมือเบื้องตน
3
รวม
19
ชั่วโมง/สัปดาห = 24

01-002-101
02-xxx-xxx
52-012-102
52-012-104
02-511-103
02-511-104
52-001-102

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
ภาษาอังกฤษ 1
3
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (2)
3
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
ทางการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
3
ฟสิกสพื้นฐาน 1
3
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
1
การเขียนแบบวิศวกรรม
3
รวม
19
ชั่วโมง/สัปดาห = 23

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
0
6
0
2
1
3
0
6
3
0
6
3
0
6
3
0
6
1
6
2
16
8
33

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
0
6
3
0
6
2
2
5
3
3
0
1
15

0
0
2
4
8

6
6
1
4
34

24
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (1)
3
3
0
6
02-311-107 แคลคูลัส 2
3
3
0
6
02-411-105 เคมีประยุกต
3
3
0
6
52-001-103 วัสดุวิศวกรรม
3
3
0
6
52-012-205 ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
3
3
0
6
52-012-207 การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อ
3
2
2
5
การเรียนรู
52-133-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (1)
3
X
X
X
รวม
21
X
X
X
ชั่วโมง/สัปดาห = XX

01-002-102
01-xxx-xxx
52-012-206
52-013-xxx
52-132-201
52-132-202
52-132-203

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
ภาษาอังกฤษ 2
3
3
0
6
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (2)
1
0
2
1
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3
3
0
6
วิชาเลือกทางการศึกษา (1)
2
X
X
X
คณิตศาสตรวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส
3
3
0
6
พื้นฐานการวิเคราะหวงจรไฟฟา
3
3
0
6
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3
2
2
5
รวม
18
X
X
X
ชั่วโมง/สัปดาห = 20

25
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
01-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (1)
3
3
0
6
52-012-308 การประกันคุณภาพการศึกษา
3
3
0
6
52-012-311 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3
3
0
6
เกี่ยวกับความเปนครู
52-132-304 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
3
3
0
6
52-132-305 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3
3
0
6
52-133-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (2)
3
X
X
X
52-133-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (3)
3
X
X
X
รวม
21
X
X
X
ชัวโมง/สัปดาห = XX
01-xxx-xxx
01-xxx-xxx
52-012-309
52-013-xxx
52-132-306
52-132-307
52-133-xxx

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
วิชากลุมภาษาตางประเทศ (2)
3
3
0
6
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (2)
3
3
0
6
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู
3
3
0
6
วิชาเลือกทางการศึกษา (2)
2
X
X
X
วงจรดิจติ อลและการออกแบบลอจิก
3
3
0
6
กลวิธีการสอนชางเทคนิค
3
1
4
4
อิเล็กทรอนิกส
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (4)
3
X
X
X
รวม
20
X
X
X
ชั่วโมง/สัปดาห = XX
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3

52-132-308 การฝกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = 40

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3

0

40

0

3

0

40

0

26
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (3)
52-013-xxx วิชาเลือกทางการศึกษา (3)
52-132-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
52-132-410 ไมโครคอนโทรลเลอร
52-132-411 การพัฒนาการสอนวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
52-133-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (5)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = XX
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
52-012-310 การเตรียมประสบการณวิชาชีพ
52-132-412 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม
52-132-413 สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม
52-133-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (6)
52-133-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (7)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (2)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = XX
ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
52-012-512 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = 40
ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
52-012-513 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = 40

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
2
X
X
X
1
1
0
2
3
3

3
1

0
4

6
4

3
3
18

X
X
X

X
X
X

X
X
X

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
2
1
2
1
3

1

6

2

1
3
3
3
15

0
X
X
X
X

2
X
X
X
X

1
X
X
X
X

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
6
0
40
0
6
0
40
0
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
6
0
40
0
6
0
40
0
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แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
01-xxx-xxx วิชากลุมภาษาไทย
3
01-xxx-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (1)
1
02-xxx-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1)
3
02-311-106 แคลคูลัส 1
3
52-012-101 จิตวิทยาสําหรับครู
3
52-012-103 ความเปนครู
3
52- 001-101 ฝกฝมือเบื้องตน
3
รวม
19
ชั่วโมง/สัปดาห = 24

01-002-101
52-012-102
52-012-104
02-xxx-xxx
02-511-103
02-511-104
52-001-102

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
ภาษาอังกฤษ 1
3
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
ทางการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
3
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (2)
3
ฟสิกสพื้นฐาน 1
3
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
1
การเขียนแบบวิศวกรรม
3
รวม
19
ชั่วโมง/สัปดาห = 23

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
0
6
0
2
1
3
0
6
3
0
6
3
0
6
3
0
6
1
6
2
16
8
33

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
0
6
2
2
5
3
3
3
0
1
15

0
0
0
2
4
8

6
6
6
1
4
34
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แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร(1)
3
3
0
6
52-012-205 ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
3
3
0
6
52-012-207 การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อ
3
2
2
5
การเรียนรู
02-411-105 เคมีประยุกต
3
3
0
6
52-001-103 วัสดุวิศวกรรม
3
3
0
6
52-142-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3
2
2
5
02-311-107 แคลคูลัส 2
3
3
0
6
รวม
21
19
4
40
ชั่วโมง/สัปดาห = 23

01-002-102
01-xxx-xxx
52-012-206
52-013-xxx
52-142-102
52-142-203

52-143-xxx

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
ภาษาอังกฤษ 2
3
3
0
6
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (2)
1
0
2
1
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3
3
0
6
วิชาเลือกทางการศึกษา (1)
2
X
X
X
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3
2
2
5
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
3
2
2
5
การออกแบบวงจรสําหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (1)
3
X
X
X
รวม
18
X
X
X
ชั่วโมง/สัปดาห = XX
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แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
01-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (1)
3
3
0
6
52-012-311 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3
3
0
6
เกี่ยวกับความเปนครู
52-012-308 การประกันคุณภาพการศึกษา
3
3
0
6
52-142-304 วงจรดิจติ อลและการออกแบบลอจิก
3
2
2
5
52-142-305 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3
2
2
5
คอมพิวเตอร
52-142-306 การออกแบบฐานขอมูล
3
2
2
5
52-143-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (2)
3
X
X
X
รวม
21
X
X
X
ชั่วโมง/สัปดาห = XX
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
01-xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (2)
3
3
0
6
01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร(2)
3
3
0
6
52-012-309 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู
3
3
0
6
52-013-xxx วิชาเลือกทางการศึกษา (2)
2
X
X
X
52-142-309 ระบบปฏิบัติการ
3
2
2
5
52-142-307 กลวิธีการสอนชางเทคนิคคอมพิวเตอร
3
1
4
4
52-143-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (3)
3
X
X
X
รวม
20
X
X
X
ชั่วโมง/สัปดาห = XX
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
52-142-308 การฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = 40

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3

0
0

40
40

0
0
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แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
01-xxx-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร(3)
3
3
0
6
2
52-013-xxx วิชาเลือกทางการศึกษา (3)
X
X
X
52-142-411 การพัฒนาการสอนวิชาวิศวกรรม
3
1
4
4
คอมพิวเตอร
52-142-410 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1
1
0
2
52-143-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (4)
3
X
X
X
52-143-xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (5)
3
X
X
X
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1)
3
X
X
X
รวม
18
X
X
X
ชั่วโมง/สัปดาห = XX

52-012-310
52-142-412
52-142-413
52-143-xxx
52-143-xxx
xx-xxx-xxx

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
การเตรียมประสบการณวิชาชีพ
2
1
2
1
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3
1
6
2
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1
0
2
1
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (6)
3
X
X
X
วิชาเลือกทางวิศวกรรม (7)
3
X
X
X
วิชาเลือกเสรี (2)
3
X
X
X
รวม
15
X
X
X
ชั่วโมง/สัปดาห = XX

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
52-012-512 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = 40

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
6
0
40
0
6
0
40
0

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
52-012-513 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = 40

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
6
0
40
0
6
0
40
0
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business
letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการ
นําเสนอ ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อ
โสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of
presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids
selection
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01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานของวรรณคดี ไ ทย ความหมายและประเภทของวรรณคดี ม รดก
ความสําคัญและคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and
value of heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและ
โฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects;
articles; slogan and advertisements
01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัวการ
บรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing
past events; describing future plans and predictions
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ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม
ไดแก การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาว
หนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison;
instructions and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study
application
01-002-102

01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่องการใหนิยามและการจําแนกประเภทการ
เปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลากการบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison;
instructions; notice and labels; process description and abstracts
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใช
โทรศัพท การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมาย
และการตั ด สิ น ใจทํ า ธุ ร กิจ การต อ ว า และการแก ปญ หาที่เ กิด ขึ้น ในการดํา เนิ น ธุ รกิ จ การตรวจสอบ
ความกาวหนาของการดําเนินงานความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
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English language communication skills for various careers; meeting people;
telephoning; making an appointment; giving presentation; describing products and services;
identifying goals and business decision making; making and dealing with complaints; checking
progress on work; understanding language and culture
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช พ จนานุ ก รม การเดาความหมายของคํ า ศั พ ท จ ากปริ บ ท องค ป ระกอบและ
โครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and
reading techniques
01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทัก ษะการฟง ภาษาอัง กฤษเบื้องตน ในสถานการณตางๆ ในชีวิต ประจําวัน การฟง
ระดั บ ประโยค การฟ ง บทสนทนา การฟ ง ระดั บ ย อ หนา การฟ ง บทความและตอบคํา ถาม ทั ก ษะ
การฟงเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening
simple sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions;
listening comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
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01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตนการบรรยายเครื่องมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอม
และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพการบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool
using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms;
expressing opinions in industrial areas; writing down the reports
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษาไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง
การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture:
greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers;
thanking and apologizing
01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆการ
จองตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญการนําเสนอขอมูล การ
นัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets
and reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
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01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทัก ษะภาษาจีน เบื้องตน ไดแก การฟ ง พูด อ าน และเขีย น ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆการสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปน
ภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and
writing; basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short
messages; making a summary and answering questions understandably
01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวันความสามารถ ใน
การสื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate
with other people appropriately
01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทั้ง
เรียนวิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai
and learning how to translate orally
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01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง ธุร กิจ
วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues;
how to translate orally
01-003-101

มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจ
กับมนุษยสัมพันธในหนวยงานมนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธ
ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and
human relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human
relationship; human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
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01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญ
ของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการ
เก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and
research design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and
research analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กล
ยุทธการบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and
professional ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ว ไปด า นสั ง คมเศรษฐกิ จ วิ วั ฒ นาการของระบบเศรษฐกิ จ และกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and
pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at various
levels
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01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของ
ไทยสถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government
and politics institution; political participation
01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสํ า คัญ ของสัง คมกับ สิ ่ง แวดลอ ม แนวความคิด พื ้น ฐานทางนิเ วศวิท ยา
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เบื้ องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง เศรษฐกิ จพอเพีย งกั บการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ สั ง คมและชุ ม ชน ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ที่ดี การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and
economic development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy
philosophy and good governance management; self-immunity protection from socioeconomic,
application of sufficiency economy philosophy
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01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบ
วิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with
professions; professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case
study related to realization on professional ethics
01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต(อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of
ASEAN integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter;
goals and cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the
ASEAN region
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
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Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence in
family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution
01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา
การอางอิง และบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study
skills; citation and bibliography
01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยา
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทาง
อารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional
quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะ
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
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Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development
01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษย
สัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human
relationship and communication for building human relationship; happy life enhancement
02-001-101

คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตร เ บื้ อ งต น เมตริก ซ แ ละตัว กํ า หนด กฎการนับ การเรี ย งสั บ เปลี่ ย นและ
การจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
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Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม
การสุ ม ตั ว อย า ง การแจกแจงความน า จะเป น ของฟ ง ก ชั น ของตั ว อย า งสุ ม การประมาณค า และ
การทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random
variable; sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต
พื้นที่และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี
ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application;
area and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax;
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลั ง งานไฟฟ า และการสื่ อ สารโทรคมนาคม รั ง สี แ ละกั ม มั น ตภาพรั ง สี สารเคมี ใ น
ชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
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Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy;
electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and
human genome
02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles
and natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and
environment; environmental impact assessment and environment management
01-005-101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ย วกั บ วิทยาศาสตรการกีฬ า การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดั ชนี
มวลกาย รู ป แบบของการจั ด การแข ง ขั น และประเภทของกี ฬ า การบาดเจ็ บ จากการเล น กี ฬ าและ
การปฐมพยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index;
forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ว ไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบและมารยาทของลี ลาศ รูปแบบของลีลาศ
ฝกทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
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General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance;
practice of social dance
01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับกีฬ าประเภททีม ฝก ทัก ษะการเลน กีฬ าประเภททีม การสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness;
rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team
sports; sports injuries and first aid
01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical
fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition management
of individual sports; sports injuries and first aid
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ นัน ทนาการ ความหมายและความสํ า คัญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
ฝกอบรม เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
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General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training
courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของนั น ทนาการ การเป น ผู นํ า
นันทนาการในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใช
กิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses;
appropriate recreational activities for training courses

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาทางการศึกษา
52-012-101 จิตวิทยาสําหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : จิตวิทยาพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย ทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ
และสังคม จิตวิทยาการศึกษาที่เกี่ยวของกับความแตกตางระหวางบุคคล ความตองการ ความพรอมและ
การจูงใจผูเรียน รูปแบบการเรียนรู เชาวนปญญา แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู หลักและวิธีสอนแบบเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษาเพื่อนําแนวคิดไปใชในการปองกันปญหา
แกปญหา และพัฒนาผูเรียน
Basic concepts of psychology pertaining to human development of physical;
intellectual; emotional; and social concerns; educational psychology in relation to individual
differences; needs; readiness; and motivation; learning styles; intelligence; learning concepts and
theories; principles of learner-centered instruction; psychology of guidance and counseling to prevent
and solve problems and improve student abilities
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52-012-102

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation and Information Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู การพัฒนาและการบริหารจัดการนวัตกรรมการศึกษา การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการ
ใชนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา แหลงการเรียนรูและเครือขายการ
เรียนรู การออกแบบ การสราง และการประเมินนวัตกรรมทางการศึกษา
Principles and theories of educational technology and innovation to improve learning
quality; educational innovation improvement and management; analysis of the use of educational
innovation; educational technology and information; educational resources and networks; design,
creation, and evaluation of educational innovation
52-012-103

ความเปนครู
3(3-0-6)
Teacher Behavior
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาท หนาที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี ทัศนคติที่ดี
ตอวิชาชีพครู การสรางเสริมสมรรถภาพความเปนครู การพัฒนาตนดวยการเรียนรูทางวิชาการ เกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
Roles, duties, tasks of teachers; development of teaching profession; qualifications of
a good teacher; good attitude for teaching profession; improving the efficiency of teacher being;
personal development with good academic learning; professional teaching standards; code of conduct
for teaching profession; education law
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52-012-104

การพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
Curriculum Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเปนมาและระบบการจัด
การศึกษาไทย วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนาและ
ประเมินหลักสูตร มาตรฐานชวงชั้นเรียนของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปญหา
และแนวโนมของการพัฒนาหลักสูตร
Philosophy and concepts of educational theories; educational system history in
Thailand; visions and education development plans; curriculum theories; curriculum development and
evaluation process; classroom-level standards of curriculum; institutional curriculum development
process; problems and trends in curriculum development
52-012-205

ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Philosophy of Education, Language, and Culture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปรั ช ญาและทฤษฎี ท างด า นการศึ ก ษา การประยุ ก ต ใ นการพั ฒ นาระบบการศึ ก ษา
ผลกระทบดานศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระบบการศึกษาและอาชีพครูในสังคมโลก
แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมโลก
Philosophies and theories of education; applications of educational systems
development; impact of religion, economy, society and culture; world educational systems and
teaching profession; concepts and strategies of educational management for sustainable development;
international cultural connections for improving teaching profession and world peace
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52-012-206

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Measurement and Evaluation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและความสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียน จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
และเกณฑการประเมินผล ปฏิบัติการสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชงาน การประเมิน
ตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินแบบยอยและ
การประเมินแบบรวม
Principles and importance of educational measurement and evaluation; behavioral
objectives and evaluation criteria; design and implementation of measurement and evaluation tools;
authentic assessment; portfolio assessment; performance assessment; formative and summative
assessments
52-012-207

การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Management and Environment for Learning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและการสอน การจัดทําแผนการ
เรียนรู การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การจัดประสบการณการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรู
แบบเรียนรวม การบริหารและการจัดการหองเรียน การบริหารศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา
Theories, principles, and concepts of learning and teaching management; learning
plan; learning environment management; learning experience management; learning integration;
classroom management; institutional learning center management
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52-012-308

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการประกัน
คุณ ภาพการศึ ก ษา กลยุทธ ก ารสรา งความร ว มมื อกับ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและชุ ม ชน แนวปฏิบั ติ
เกี่ ย วกับ การบริ หารสถานศึ ก ษาและการประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษา การนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาไปใชในการพัฒนาการเรียนรู
Principles and concepts of educational quality assurance; factors influencing
educational quality assurance; strategy for cooperation between educators and community; conduct
of institutional administration and educational quality assurance; use of educational quality evaluation
to enhance learning development
52-012-309

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(3-0-6)
Research for Learning Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎี รูปแบบ การออกแบบ และกระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัยและการทดสอบ
สมมติฐาน การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย การฝกปฏิบัติและนําเสนอผลงานวิจัย การทําวิจัยในชั้นเรียน
การผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการแกปญหา
Theories, models, design and process of research; statistics for research and
hypothesis testing; research proposal; practice and presentation of research results; classroom action
research; research for learning development and solving related problems
52-012-310

การเตรียมประสบการณวิชาชีพ
2(1-2-1)
Professional Preparation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การสร า งความสั ม พั น ธ กั บ สถานศึ ก ษา การเข า ไปมี ส ว นร ว มและสั ง เกต
สถานการณสอนจริงเพื่อเรียนรูบริบทของสถานศึกษา การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติการสอน การ
ฝกปฏิบัติและวางแผนการศึกษาใหแกผูเรียน การรวบรวมขอมูลและรายงานผลการศึกษา การฝกจัดทํา
แผนการเรียนรู การจัดทํากิจกรรมการเรียนรู และจัดทําโครงงานทางวิชาการ
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Principles of establishment of institutional relationship; participation and observation
of teaching situation to study the context of institution; teaching preparation; practice and study plans
for students; data collection and learning result report; learning plan design; design of learning
activities; academic projects
52-012-311

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเปนครู
3(3-0-6)
Morals, Ethics, and Code of Ethics for Teachers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี คุณธรรม
และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด
Principles of good governance; how to be a good role model; morals and ethics of
teaching profession; professional code of ethics defined by the Teachers’ Council of Thailand
6(0-40-0)
การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
Teaching Professional Experience 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-012-310 การเตรียมประสบการณวิชาชีพ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสอนโดยบูรณาการความรูในภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การวางแผนการสอน การเลือก
ยุทธวิธีการสอน การเตรียมอุปกรณและวัสดุประกอบการสอน การมีสวนรวมกับในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดทําแผนการเรียนรูและกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ การจัดทําโครงงานทางวิชาการ การแกไขปญหาขณะปฏิบัติการสอน การใหคะแนน การวัดผล
และประเมิน
Teaching by integrating theories and practice; instructional plan; selection of teaching
strategy; preparation of instructional equipments and materials; participation in curriculum
development and revision; child center learning plan and activities; academic project; in-class problem
solving; grading; measurement and evaluation

52-012-512
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การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
6(0-40-0)
Teaching Professional Experience 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 05-012-512 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
การสังเกต และวิเคราะหอุปสรรคทางการเรียนและการสอน การทํารายงานและหรือ
วิจัยในชั้นเรียน มีการเขารวมประชุมหรือสัมมนากับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพหรือแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
Observation and analysis of problems in teaching and learning process; writing report
and/or conducting classroom action research; seminar participation with other institutions for further
improving teaching efficiency or coping with problems in learning and teaching process
52-012-513

52-013-201

การวิเคราะหขอมูลทางสถิตดิ วยคอมพิวเตอร
2(1-2-3)
Computerized Statistical Data Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
การออกแบบระบบการจั ด การข อ มู ล เพื่ อ สรุ ป ผลทางการสอน การวิ จั ย และการ
ประเมินผล การจัดเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะห การประยุกตใชการคํานวณทางสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูล
การใชคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูล การแปลผลและการจัดทํารายงาน
Design of educational data management; research and evaluation; data preparation for
analysis; use of statistics for educational data analysis; use of computers for educational data analysis;
data interpretation and report writing
52-013-202

การประยุกตใชคอมพิวเตอรกับการสอน
2(1-2-3)
Computer Applications for Instruction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน การใชโปรแกรมประยุกตตางๆ ในการจัดการและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
Information technology basics; use of various software applications for instructional
management and development

53
52-013-203

ฐานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Database and Information
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบและจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศสําหรับการศึกษา งานสอนและ
งานคุณภาพทางวิชาการ วิธีการประมวลผลและการสืบคนขอมูล คอมพิวเตอรและซอฟทแวรจัดการ
ฐานขอมูล การจัดองคกรทางการศึกษา สํานักงานอัตโนมัติ
Database design and management; educational information; instruction and related
academic tasks; data and query processing; use of computer and database management software;
educational organization; office automation
2(2-0-4)
การพัฒนาและประเมินผลโครงการ
Project Development and Evaluation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนาและบริหารโครงการ การติดตามผลและประเมินผลโครงการ การประเมินผล
การสอน การประเมินหลักสูตร
Project development and administration; project monitoring and evaluation; teaching
assessment; curriculum evaluation
52-013-304

52-013-305

การพัฒนาสื่อการสอนและบทเรียนสําเร็จรูป
2(2-0-4)
Educational Media and Mastery Learning Package Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบและพัฒนาบทเรียน บทเรียนสําเร็จรูป ทั้งในรูปแบบของซีดีรอมและสื่อ
ออนไลน กลยุทธในการเลือกใชสื่อประกอบการสอน การบริหารและจัดการเกี่ยวกับการใชงานและ
บริการ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพสื่อ
Design and development of lessons; learning packages in CD Rom and online media
formats; strategies of instructional media selection; administration and management of educational
operation and services; media quality inspection and assessment
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52-013-406

การวิเคราะหปญหาทางการศึกษาและอาชีพ
2(2-0-4)
Educational and Vocational Problem Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปญหาทางดานการศึกษา งานสอน งานสอบ กิจกรรมในและนอกหองเรียน ปญหาดาน
งานอาชีพ การวิเคราะหองคประกอบของการเรียน ผลลัพธ ผลกระทบ ผลเสีย เทคนิคและวิธีการ
แกปญหา
Educational problems; teaching; testing; in-class and outside class room activities;
vocational problems; analysis of learning factors; output, impact, drawback; problem solving techniques
and methods
52-013-407

การเขียนรายงานและนําเสนอผลงานทางวิชาการ
2(2-0-4)
Report Writing and Presentation of Academic Work
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน และการนําเสนอเกี่ยวกับงาน
วิ ช าการ การเขี ย นงานทางวิ ช าการทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต า งประเทศ การพั ฒ นาทั ก ษะการใช
คอมพิวเตอรกับงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ
Listening, speaking, reading, writing, and presentation skill improvement for related
academic works; academic writing in Thai and foreign languages; improving computer skills for
related academic work
52-013-408

การศึกษาอิสระ
2(2-0-4)
Independent Study
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สาระสําคัญสําหรับงานพัฒนาการศึกษา การตอบสนองความตองการของผูเรียน การ
สนับสนุนทางการศึกษา สงเสริมการพัฒนาสื่อ ความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู การพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
Principles of education development; student need fulfillment; support of education;
promoting media development; morals, ethics and code of conduct for teachers; critical thinking
improvement; educational administration and management
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ข.2 กลุมวิชาทางวิศวกรรม
ข.2.1 กลุมวิชาแกนทางวิศวกรรม
02-511-103 ฟสิกสพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental Physics 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เวกเตอร แรงและการสมดุล การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน
โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบ
ออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
Vector force and balancing; motion and Newton’s laws of motion; energy;
momentum; rigid body motion; oscillate motion; fluid mechanics; heat and basic thermodynamics
02-511-104

ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
1(0-2-1)
Fundamental Physics Laboratory 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : : 02-511-103 ฟสิกสพื้นฐาน 1
แรงและการสมดุลและการชน การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและ
พลังงาน โมเมนตัม การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก สมบัติทาง
กายภาพของของไหล การถายโอนความรอน สมบัติของคลื่น
Force; balancing and impulse motion and Newton’s laws of motion; energy;
momentum; rigid body motion; simple harmonic motion; fluid physical properties; heat transfer and
wave properties
02-411-105

เคมีประยุกต
3(3-0-6)
Applied Chemistry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางอะตอม และตารางธาตุ พันธะเคมี โลหะ และการกัดกรอนของโลหะ เคมี
อินทรียเบื้องตน ปโตรเลียม และผลิตภัณฑปโตรเลียม สารโพลิเมอร น้ําและการควบคุมคุณภาพน้ํา
Atomic structure and periodic table; chemical bonding, metal and metal corrosion;
introduction to organic chemistry; petroleum and petroleum product; polymers, water and water
quality control
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52-001-101

ฝกฝมือเบื้องตน
3(1-6-2)
Basic Skill Practice
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : : งานพื้นฐานทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับเครื่องมือกล การใชเครื่องมือวัด งาน
ตะไบ พื้นฐานงานเจาะ การทําเกลียวดวยมือ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณตางๆ
Basic engineering tasks related to machine tools; using measuring instruments; filing;
basic drilling; tapping and dieing; related instruments and equipments
52-001-102

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(1-4-4)
Engineering Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกําหนด ขนาดและ
พิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพชวย และภาพคลี่ การสเก็ตชภาพ การเขียนภาพแยกชิน้ และภาพประกอบ การ
อานและวิเคราะหแบบงาน การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเบื้องตน
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing, pictorial drawing,
dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; freehand sketching,
detail and assembly drawing; basic Computer-Aided Drawing
52-001-103

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใช ของกลุมวัสดุวิศวกรรม
หลัก เชน โลหะ โพลีเมอร เซรามิก และวัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย สมบัติ
ทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
Structures, properties, production processes, and applications of main engineering
materials: metals, polymers, ceramics, and composites; phase equilibrium diagrams and their
interpretation; mechanical properties and material degradation
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02-311-106

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและอดิศัย การประยุกต
ของอนุพันธ ปริพันธและเทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต
Functions, limits and continuity; differentiation of transcendental and algebraic
functions; application of derivative, integration and integration techniques; definite integral and its
application
02-311-107

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 02-311-106 แคลคูลัส 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฟงกชันสองตัวแปร กราฟของฟงกชันสองตัวแปรความตอเนื่อง อนุพันธยอยและการ
ประยุกต ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งระดับขั้นหนึ่ง สมการเชิงเสน
อันดับ n ที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว
Real-valued functions of two variables, graph of real-valued functions of two variables,
continuity, partial derivative and its application; multiple integral and its application; first order and
degree ordinary differential equation; linear equation of n-th order with constant coefficients
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ข.2.2 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง
52-122-201 วงจรไฟฟา
3(2-2-5)
Electric Circuits
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุปกรณในวงจรไฟฟา การวิเคราะหแบบโหนดและเมซ ทฤษฎีก ารวางซอน วงจร
สมมู ลยแ บบเทวินินและนอรตัน การถายโอนกํ าลังไฟฟาสูงสุด หาผลตอบสนองทรานสเ ซียนและ
ผลตอบสนองสภาวะคงตัวของวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ การวิเคราะหเฟสเซอร และ
วงจรไฟฟาหลายเฟส
Electrical devices; node and mesh analysis; superposition; Norton and Thevenin’s
equivalent circuits; maximum power transfer; transient and steady state responses of DC and AC
circuits; phasor analysis; Multi-phase circuits
52-122-202

คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: - 02-311-107 แคลคูลัส 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สมการเชิ ง อนุ พั น ธ ป ญ หาค า ขอบเขต การแปลงฟู เ รี ย ร การแปลงลาปลาซ
การแปลงแซด การวิเคราะหเวกเตอร พีชคณิตเชิงเสน เมทริกซ การวิเคราะหเชิงซอน การวิเคราะห
เชิงตัวเลขเบื้องตน
Differential equations; boundary-value problems; Fourier transform; Laplace
transform; Z-transform; vector analysis; linear algebra; matrix; complex analysis; introduction
to numerical analysis
52-122-203

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
3(2-2-5)
Electrical Instruments and Measurement
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หนวยวัด และเครื่องมือวัด ความปลอดภัยในการวัดทางไฟฟา ความเที่ยงตรงและความ
แม น ยํ า การวั ด แรงดั น ไฟฟ า กระแส และกํ า ลั ง ไฟฟ า การวั ด อิ ม พี แ ดนซ ที่ ค วามถี่ สู ง และต่ํ า
ทรานสดิวเซอร เครื่องมือวัดทางแมเหล็ก การวัดทางไฟฟาดวยเทคนิคดิจิตอล สัญญาณรบกวน ปรับปรุง
คาอัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน
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Units and electric instruments; safety for electrical measurement; precision and
accuracy; voltage, current, and power measurement; impedance measurement at high and low
frequency; transducers; magnetic instruments; digital techniques for measurement; noises; signal-tonoise ratio improvement
52-122-204

การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมไฟฟา
3(2-2-5)
Computer Programming for Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โปรแกรมและการทํ า งานของโปรแกรม ตั ว แปร ชนิ ด ของตั ว แปร ประโยคคํ า สั่ ง
ประโยคคํ า สั่ ง ควบคุ ม แบบทางเลื อ กและแบบวน ประโยคคํ า สั่ ง การอ า นเข า และการเขี ย นออก
โครงสรางขอมูลแบบเมตริกและเรคคอรด การแบงโปรแกรมยอย การสงผานคาพารามิเตอร อัลกอริทึม
การแบงและพิชิต
Program and process of programming; variables; types of variables; statements; loop
and selection control statements; input and output statements; metrics and record data structures; subprograms; parameter passing; algorithms; division and conquest
52-122-205

การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3(3-0-6)
Electric Circuit Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กฎของเคอรชอฟฟ ตัวตานทานเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน ตัวตานทานหลายขา วงจร
ออปแอมป วงจรตัวตานทาน วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง การวิเคราะหสัญญาณซายนในสภาวะคงตัว
วงจรเชิงเสนไมแปรตามเวลา โทโปโลจีของวงจร วงจรสองพอรต วงจรหลายพอรต ความสัมพันธยอนกลับ
Kirchhoff’s Laws; linear and non-linear resistors; multiterminal resistors; operational
amplifier circuits; resistive circuits; first and second order circuits; sinusoidal steady-state analysis;
linear time-invariant circuits; circuit topology; two ports; multi-ports; reciprocity
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52-122-206

เครื่องจักรกลไฟฟา 1
3(2-2-5)
Electrical Machines 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วงจรแมเหล็ก หลักการของแมเหล็กไฟฟา การแปลงรูปพลังงานไฟฟา หลักการของ
มอเตอรไฟฟากระแสตรง เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง หมอแปลงไฟฟา
Magnetic circuits; principle of electromagnetic; electrical energy conversion;
principle of DC motors and generators; transformers
52-122-307

การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา
3(2-2-5)
Electrical Engineering Drawing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สัญลักษณทางไฟฟา และคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟา เขียนแบบ
ระบบควบคุมทางไฟฟา งานติดตั้งระบบไฟฟา และงานทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานทางดานไฟฟา
Electrical symbols and basic commands of electrical drawing software; application in
control circuits; electrical system installations; other related tasks
52-122-308

กลวิธีการสอนชางเทคนิคไฟฟา
3 (1-4-4)
Instructional Strategies for Electrician Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
ทัก ษะที่จํา เปนในการสอนชางเทคนิคไฟฟ า การเตรีย มบทเรียน สื่อการสอน และ
อุปกรณการสอนตางๆ ขั้นตอนวิธีการสอน การจัดทําแผนจัดการเรียนรู การบูรณาการกลวิธีและเทคนิค
การสอน การมีสวนรวมของนักศึกษาในการเรียนการสอน
Essential skill for electrical technician training; preparation for instructional units,
media, and instruments; teaching methodology; lesson plan design; integration of instructional
strategies and techniques; participation of students in training process
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52-122-309

การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา
3(0-40-0)
Electrical Engineering Practices
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝ ก ภาคปฏิ บั ติ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ สถานประกอบการ เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ประสบการณในการทํางานอยางนอย 8 สัปดาห
At least 8-week training in industrials or commercial organizations to improve work
experience
52-122-310

การพัฒนาการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟา
3 (1-4-4)
Teaching Development in Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟาในระดับอาชีวศึกษา และสูงกวา การสืบเสาะ
กระบวนการเรียนรู ระเบียบวิธีการสอน กลยุทธการประเมิน การออกแบบรายวิชา ปรัชญาการสอน
อาชีพทางอาชีวศึกษาและวิศวกรรมไฟฟา
Teaching and learning in electrical engineering at the vocational college level and
higher; exploration of the learning process; teaching methodology; assessment strategies; course
design; teaching philosophies; careers in vocational education and electrical engineering
52-122-411

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
1(1-0-2)
Electrical Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สํารวจความเปนไปไดของหัวขอโครงการ รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ศึกษาความ
เปนมาของปญหา กําหนดจุดประสงค เปาหมาย ขั้นตอน และแผนการดําเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและ
อุปกรณเพื่อดําเนินโครงการ และรายงานความกาวหนาของโครงการ
Survey for a feasible proposal; collect related data; problem statements; determine
objectives, goals, working, procedures, and working plan; materials and equipment of project;
students are required to submit the progressive reports
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52-122-412

โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
3(1-6-2)
Electrical Engineering Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 52-122-411 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิเคราะหแผนการดําเนินโครงงาน ดําเนินโครงงานตามแผน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบุปญหาและวิธีการแกปญหาภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษารายงานผลการดําเนินโครงงาน
เปนระยะๆ จัดทํารายงานโครงงานที่สมบูรณ สอบผลการดําเนินงานในขั้นสุดทายโดยการนําเสนอ
ผลงาน
Analysis of project action plan; working on the project according to the plan; project
evaluation; determination of problems and solutions under supervision of the project advisor;
periodically reporting the progress; writing the final project report; completing the final exam by oral
presentation
52-122-413

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา
1(0-2-1)
Seminar on Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและขั้นตอนการจัดสัมมนาดานวิศวกรรมไฟฟา การวางแผนงาน การบริหาร
จัดการงบประมาณ การจัดงานสัมมนา การประเมินผล การจัดทํารายงาน
Principle and instruction in electrical engineering seminar; planning; budgeting
management; evaluation; reporting
ข.2.2 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
52-132-201 คณิตศาสตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronic Engineering Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 02-311-107 แคลคูลัส 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พีชคณิตเชิงเสน เมทริกซ สมการเชิงอนุพันธ การวิเคราะหฟูเรียร การแปลงลาปลาซ
การแปลงแซด การวิเคราะหเวกเตอร การวิเคราะหเชิงซอน การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน
Linear algebra; matrices; differential equations; Fourier transforms; Laplace
transform; Z-transform; vector analysis; complex analysis; introduction to numerical analysis
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52-132-202

พื้นฐานการวิเคราะหวงจรไฟฟา
3(3-0-6)
Fundamentals of Electric Circuit Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุปกรณในวงจรไฟฟา การวิเคราะหแบบโหนดและเมซ ทฤษฎีการวางซอน วงจร
สมมู ลยแ บบเทวินิ นและนอรตัน การถายโอนกําลังไฟฟาสูงสุด หาผลตอบสนองทรานสเ ซียนและ
ผลตอบสนองสภาวะคงตัวของวงจรไฟฟากระแสตรง
Electrical devices; node and mesh analysis; superposition; Norton and Thevenin’s
equivalent circuits; maximum power transfer; transient and steady state responses of DC circuits
52-132-203

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : องค ป ระกอบพื้ น ฐานของระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต น ของอุ ป กรณ
สารกึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอรไบโพลาร ทรานซิสเตอรสนามไฟฟา การใชงานพื้นฐานของไดโอด
การนําทรานซิสเตอรไปใชเปนวงจรขยายและสวิตช วงจรออปแอมปเบื้องตน แหลงจายกําลังไฟตรง
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
Basic configuration of electronic systems; basic characteristics of semiconductor
devices; diode; bipolar transistors; field effect transistors; basic diode applications; transistor
amplifiers and switches; basic operational amplifiers ;dc power supplier; electronic circuit assembly
52-132-304

วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การอนุ พั น ธ เ วกเตอร แ ละการอิ น ทิ เ กรตเวกเตอร ความเข ม สนามไฟฟ า
ความหนาแนน ฟลักซไฟฟาและกฎของเกาสความหนาแนนพลังงานไฟฟาสถิตและศักยไฟฟาสถิต
การแก ป ญ หาสนามไฟฟ า สถิ ต ความเข ม สนามแม เ หล็ ก ความหนาแน น ฟลั ก ซ แ ม เ หล็ ก และ
กฎของแอมแปร พลังงานแมเหล็กและศักยเวกเตอรแมเหล็ก สนามแปรเปลี่ยนตามเวลาและสมการ
แมกซเวลล การประยุกตใชงานสนามแมเหล็กไฟฟา
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Vector differentiation and vector integration; electric field intensity; electric Flux
density and Gauss’s law; electrostatic energy density and electrostatic potential; solution of
electrostatic problems; magnetic field intensity; magnetic flux density and Ampere’s law; magnetic
energy and magnetic vector potential; time-varying fields and Maxwell’s equations; electromagnetic
applications
52-132-305

การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronic Circuit Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหวงจรไดโอด การใหไบอัสทรานซิสเตอร การวิเคราะหวงจรขยายสัญญาณ
ขนาดเล็ก ผลตอบสนองความถี่ วงจรขยายหลายภาค วงจรขยายผลตาง วงจรขยายที่มีการปอนกลับ
ออปแอมปและการใชงาน วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถี่ วงจรขยายกําลัง การใชซอฟทแวร
ชวยในการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
Diodes circuit analysis; transistor bias; analysis of small signal amplifiers; frequency
response; multi-stage and differential amplifiers; circuits; feedback amplifiers; operational amplifiers
and applications; oscillator circuits; filter circuit ;power amplifiers and software simulation
52-132-306

วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3(3-0-6)
Digital Circuit and Logic Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบดิจิตอล ระบบตัวเลขและรหัส ลอจิกเกต พีชคณิตบูลีน
และการลดรูปสมการลอจิก แผนผังคารโนห วงจรลอจิกคอมบิเนชัน ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อน
ข อ มู ล อุ ป กรณ ล อจิ ก ชนิ ด โปรแกรมได ภาษาอธิ บ ายฮาร ด แวร การแปลงอนาลอกเป น ดิ จิ ต อล
การออกแบบวงจรดิจิตอลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การประยุกตใชวงจรดิจิตอล
An introduction to digital systems; number systems and codes; logic gate; Boolean
algebra and logic simplification; Karnaugh maps; combination logic; flip-flop; counter; shift register
programmable logic devices; hardware description language; analog to digital conversion; digital
circuit design using computer programs; digital circuit applications
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52-132-307

กลวิธีการสอนชางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส
3 (1-4-4)
Instructional Strategies for Electronic Technician Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
ทักษะที่จําเปนในการสอนชางอิเล็กทรอนิกส การเตรียมบทเรียน สื่อการสอน อุปกรณ
การสอนตางๆ ขั้นตอนวิธีการสอน การจัดทําแผนจัดการเรียนรู การบูรณาการกลวิธีและเทคนิคการสอน
การมีสวนรวมของนักศึกษาในการเรียนการสอน
Essential skill for electronic technician training; preparation for instructional units,
media, and instruments; teaching methodology; lesson plan design; integration of instructional
strategies and techniques; participation of students in training process
3(0-40-0)
การฝกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
Electronic and Telecommunication Engineering Practices
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝ ก ภาคปฏิ บั ติ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ สถานประกอบการ เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ประสบการณในการทํางานอยางนอย 8 สัปดาห
At least 8-week training in industrials or commercial organizations to improve work
experience

52-132-308

52-132-309

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
1(1-0-2)
Electronic and Telecommunication Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สํารวจความเปนไปไดของหัวขอโครงการ รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ศึกษาความ
เปนมาของปญหา กําหนดจุดประสงค เปาหมาย ขั้นตอน และแผนการดําเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและ
อุปกรณเพื่อดําเนินโครงการ และรายงานความกาวหนาของโครงการ
Survey for a feasible proposal; collect related data; problem statements; determine
objectives, goals, working, procedures, and working plan; materials and equipment of project;
students are required to submit the progressive reports
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52-132-410

ไมโครคอนโทรลเลอร
3(3-0-6)
Microcontroller
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กลุมของไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูลตางๆสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร
การเปรียบเทียบขนาดของบัส หนวยความจําโปรแกรม หนวยความจํา ขอมูลรีจิสเตอรและการอาง
ตํ า แหน ง ชุ ด คํ า สั่ ง ภาษาแอสเซมบลี พอร ต ขนานและพอร ต อนุ ก รม วงจรนั บ และจั บ เวลา
การขัดจังหวะ การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรในระบบควบคุมตางๆ
Introduction to microcontrollers; architecture of microcontrollers; bus size
comparison; program memory; data memory; registers and addressing mode; instruction set; assembly
language; parallel and serial ports; timer/counter circuits; interruption; microcontroller applications in
control systems
52-132-411

การพัฒนาการสอนวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3 (1-4-4)
Teaching Development in Electronic Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสในระดับอาชีวศึกษา และสูงกวา การ
สืบเสาะกระบวนการเรียนรู ระเบียบวิธีการสอน กลยุทธการประเมิน การออกแบบรายวิชา ปรัชญาการ
สอน อาชีพทางการศึกษาและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
Teaching and learning in electronic engineering at the vocational college level and
higher; exploration of the learning process; teaching methodology; assessment strategies; course
design; teaching philosophies; careers in education and electronic engineering
52-132-412

โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
3(1-6-2)
Electronic and Telecommunication Engineering Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 52-132-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : :
ต อ เนื่ อ งจากวิ ช า การเตรี ย มโครงงานวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละโทรคมนาคม
นักศึกษาตองเขารวมสัมมนา และสงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณและผานการสอบปากเปลา
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The continuation of project 1 with attendance of the project seminar and completion
of a project report and an oral final exam
52-132-413

สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
1(0-2-1)
Seminar on Electronic and Telecommunication Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและขั้นตอนการจัดสัมมนาดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
การวางแผนงาน การบริหารจัดการงบประมาณ การจัดงานสัมมนา การประเมินผล การจัดทํารายงาน
Principle and instruction in electronic and telecommunication engineering seminar;
planning; budgeting management; evaluation; reporting
ข.2.2 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
52-142-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การและขั้ น ตอนการพั ฒ นาโปรแกรม การออกแบบขั้ น ตอนวิ ธี แ ละผั ง งาน
องคประกอบและโครงสรางภาษาคอมพิวเตอร ชนิดขอมูล รูปแบบคําสั่งตางๆ และฟงกชันเบื้องตน
การคํานวณและเปรียบเทียบ การโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบโครงสราง การเขียนโปรแกรมยอย และ
การเขียนโปรแกรมประยุกตใชงานเฉพาะดานตามสาขางานที่เกี่ยวของ
Principles and procedure of programming, algorithms and flowchart design,
components and structures of computer languages, data types, instruction formats and basic functions,
calculation and comparison, structural computer programming, sub-program and application program
for specific works in related fields
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52-142-102

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Algorithms and Data Structures
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-142-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางขอมูลขั้นพื้นฐานและการกระทําที่เกี่ยวของเชน อาเรย สแตก คิว ลิงคลิสต
ตาราง ตนไมแบบทวิภาค ตนไมแบบบีฮีพและกราฟ ชนิดขอมูลนามธรรมในภาษาชั้นสูง กลยุทธทาง
อัลกอริทึม อัลกอริทึมทางการคํานวณ อัลกอริทึมแบบกระจาย อัลกอริทึมแบบเรียกตัวเองและแบบทําซ้ํา
การวิเคราะหความซับซอนเชิงพื้นที่และเชิงเวลาอัลกอริทึมการเรียงลําดับและการคนหา
Basic data structures and their related operations such as array, stack, queue, linklists, table, binary tree, B-tree, Heap and graphs; Abstract Data Types (ADT); strategy algorithm; the
calculation algorithm; distributed algorithm; iterative and recursive algorithms; space versus time
tradeoffs; algorithms complexity analysis; sorting and searching algorithms
52-142-203

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและการออกแบบวงจรสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Electronics Devices and Circuit Design for Computer Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส หลักการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวัด
ทางไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส เทคนิคการตรวจวัดและตรวจสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การใชคูมืออุปกรณ
และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส การประยุกตใชงาน
Introduction to electronics; principles of electronics; electrical - electronic measuring
instruments; techniques for detecting and monitoring electronic equipment; use of devices and design
of electronic circuits; applications

52-142-304

วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3(2-2-5)
Digital Circuit and Logic Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบดิจิตอล ระบบตัวเลขและรหัส ลอจิกเกต พีชคณิตบูลีน
และการลดรู ปสมการลอจิก การลดรูป สมการบูลีน ดว ยวิ ธีแ ผนผั งคารโนห และ Quine-McCluskey
Tabulation การวิเคราะหและออกแบบวงจรลอจิก คอมบิเนชัน ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบวงจรลําดับเขาจังหวะและไมเขาจังหวะ อุปกรณลอจิกชนิดโปรแกรมได
PLAs PAL และ Gate Arrays การแปลงอนาลอกเปนดิจิตอล และการประยุกตใชวงจรดิจิตอล
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An introduction to digital systems; number systems and codes; logic gate; Boolean
algebra and logic simplification; the minimization of Boolean equation by using Karnaugh Maps and
Quine-McCluskey tabulation; combination logic analysis and design; flip-flop; counter; shift
register; analysis and design of synchronous and asynchronous digital circuits; programmable logic
devices PLAs, PAL, and gate arrays; analog to digital conversion and digital circuit applications
52-142-305

การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Data Communication and Computer Networks
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : มาตรฐานตัวแบบโอเอสไอ กลไกการทํางานระดับฟสิคอล กลไกการทํางานในระดับ
ดาตาลิงค หลักการทํางานในระดับเน็ตเวิรค หลักการทํางานในระดับทรานสปอรต หลักการทํางานใน
ระดับเซสชั่น หลักการทํางานในระดับพรีเซนเตชั่น และหลักการทํางานในระดับแอพลิเคชั่น ปฏิบัติการ
ออกแบบระบบ LAN, การติดตั้งระบบ WAN; การติดตั้งเราเตอร; ไฟรวอล; พรอกซี; เมลเซอรฟเวอร
Standard of OSI model; principles of the physical layer operation; principles of the
data link layer operation; principle of the network layer operation; principle of the transport layer
operation; principle of the transport layer operation; principle of the session layer operation; principle
of presentation layer operation and principles of application layer operation; LAN and WAN design;
Router configuration; Firewall Setup; Proxy Setup; Mail Server Installation
52-142-306

การออกแบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-142-102 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิ ด ของระบบฐานขอ มู ล แฟ มขอมูล และฐานขอมูล สถาปต ยกรรมของระบบ
ฐานขอมูล หนวยขอมูลและความสัมพันธของหนวยขอมูล การออกแบบฐานขอมูลดวยวิธีแผนภาพอีอาร
การออกแบบฐานขอมูลดวยวิธีนอรมัลไลเซชัน ภาษาฐานขอมูลและภาษาเรียกคนขอมูล
Database system concepts; files and databases; database system architecture; data
entities and their relationships; data base design using entity-relationship diagrams; data base design
using normalization; database language and structured query language
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52-142-307

กลวิธีการสอนชางเทคนิคคอมพิวเตอร
3 (1-4-4)
Instructional Strategies for Computer Technician Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
ทักษะที่จําเปนในการสอนชางคอมพิวเตอร การเตรียมบทเรียน สื่อการสอน อุปกรณ
การสอนตางๆ ขั้นตอนวิธีการสอน การจัดทําแผนจัดการเรียนรู การบูรณาการกลวิธีและเทคนิคการสอน
การมีสวนรวมของนักศึกษาในการเรียนการสอน
Essential skill for computer technician training; preparation for instructional units,
media, and instruments; teaching methodology; lesson plan design; integration of instructional
strategies and techniques; participation of students in training process
52-142-308

การฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(0-40-0)
Computer Engineering Practices
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝ ก ภาคปฏิ บั ติ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ สถานประกอบการ เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ประสบการณในการทํางานอยางนอย 8 สัปดาห
At least 8-week training in industrials or commercial organizations to improve work
experience
52-142-309

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบปฏิ บั ติ ก ารของคอมพิ ว เตอร ชนิ ด ของระบบปฏิ บั ติ ก ารของคอมพิ ว เตอร
การแบงปนทรัพยากร การจัดการหนวยประมวลผล การจัดการหนวยความจํา การจัดการอุปกรณ การ
แบงสวนความจําและชุดคําสั่งเปนสวนและเปนหนา หนวยความจําเสมือน ขั้นตอนของการจัดตาราง
การประเมิ น ผล การทํ า งาน ป ญ หาการติ ด ตาย การป อ งกั น แหล ง ทรั พ ยากร ความมั่ น คงและความ
ปลอดภัยของทรัพยากร การศึกษากรณีตัวอยาง
Computer operating system (OS); OS types; resource sharing; processing unit
management; memory unit; device management; memory and instruction partitioning and paging,
instruction sets, and virtual memory; step of evaluated work schedule; dead lock problem; resource
protection; sustainable and safety of resource and case-study
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52-142-410

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1(1-0-2)
Computer Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ขั้นตอนและระเบียบการเสนอหัวขอโครงการ การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห
ปญหาและความเปนไปไดของโครงการ การวางแผนและออกแบบขั้นตอนของการทําโครงการ การ
นําเสนอและอภิปรายในหัวขอทางคอมพิวเตอร การเขียนรายงานและวิธีการนําเสนอปริญญานิพนธ
Proposal topic regulations and procedures; literature review; problem definition and
project feasibility; designing and planning of the project; presentation and discussion in the computer
topics; report writing and project presented method
52-142-411

การพัฒนาการสอนวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3 (1-4-4)
Teaching Development in Computer Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรในระดับอาชีวศึกษา และสูงกวา การ
สืบเสาะกระบวนการเรียนรู ระเบียบวิธีการสอน กลยุทธการประเมิน การออกแบบรายวิชา ปรัชญาการ
สอน อาชีพทางการศึกษาและวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Teaching and learning in computer engineering at the vocational college level and
higher; exploration of the learning process; teaching methodology; assessment strategies; course
design; teaching philosophies; careers in education and computer engineering
52-142-412

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(1-6-2)
Computer Engineering Project
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-142-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวางแผนการสรางโครงการ คนควาหัวขอที่มีความสัมพันธกับโครงการ วิเคราะห
ออกแบบและสร า งโครงการ การใช เ ครื่อ งมื อ และวั สดุ อุ ป กรณ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประยุก ต ใ ช
เทคโนโลยีในการสรางอันเกิดประโยชนตอสายวิชาที่เรียนมาโดยตรง หรือตอสังคมสวนรวม
Projects planning; project related topics researching; analysis designs and project
implementations; using efficiency tools and equipment; applied to implementation technology
usefulness on their fields or public societies
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52-142-413

สัมมนาทางวิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1(0-2-1)
Seminar on Computer Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและขั้นตอนการจัดสัมมนาดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร การวางแผนงาน การ
บริหารจัดการงบประมาณ การจัดงานสัมมนา การประเมินผล การจัดทํารายงาน
Principle and instruction in computer engineering seminar; planning; budgeting
management; evaluation; reporting
ข.2.3 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง
52-123-301 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา 1
3(1-6-2)
Electrical Engineering Practices 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา การวัดพารามิเตอรทางไฟฟาขององคประกอบวงจรไฟฟา
มอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา การใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Use of electrical measuring devices; measurement of electrical parameters of electric
elements, electric motors, electric generators, and transformers; use of basic electronic devices
52-123-302

ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบควบคุ ม แบบวงป ด และแบบวงเป ด ฟ ง ก ชั น ถ า ยโอน แผนภาพการไหลของ
สัญญาณ การวิเคราะห การออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ โลกัสของราก
แผนภาพไนควิสต แผนภาพโบเด เสถียรภาพของระบบ การชดเชยแบบตางๆ การประยุกตใชในงาน
ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
Closed-loop and open-loop control systems; transfer functions; signal flow diagrams;
analysis and design of control systems in time domain and frequency domain; root locus; Nyquist
diagram; bode diagram; system stability; compensation of linear control; applications in digital control
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52-123-303

วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3(2-2-5)
Digital Circuits and Logic Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบดิจิตอล ระบบตัวเลขและรหัส ลอจิกเกต พีชคณิตบูลีน
และการลดรูปสมการลอจิก แผนผังคารโนห วงจรลอจิกคอมบิเนชัน ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อน
ข อ มู ล อุ ป กรณ ล อจิ ก ชนิ ด โปรแกรมได ภาษาอธิ บ ายฮาร ด แวร การแปลงอนาลอกเป น ดิ จิ ต อล
การออกแบบวงจรดิจิตอลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การประยุกตใชวงจรดิจิตอล
Introduction to digital systems; number system and codes; logic gates; Boolean
algebra and logic simplification; Karnaugh maps; combination logic circuits; flip-flops; counters; shift
registers; programmable logic devices; hardware description languages; analog to digital conversion;
digital circuit design using computer programs; digital circuit applications
52-123-304

อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(2-2-5)
Power Electronics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดโอดกําลัง เอสซีอาร ทรานซิสเตอรกําลัง
มอสเฟทกําลัง ไอจีบีที ลักษณะของสารแมเหล็กและแกนแมเหล็กบางชนิด แกนหมอแปลงกําลัง แกน
เฟอไรต แกนผงเหล็กอัด เครื่องแปลงผันกําลัง เครื่องแปลงผันกระแสสลับเปนกระแสตรง เครื่องผกผัน
เครื่องแปลงผัน ไซโคล เครื่องเปลี่ยนความถี่ การขับมอเตอรดวยสถานะของแข็ง การควบคุมมอเตอร
กระแสตรง การควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนํา การควบคุมมอเตอรประสานเวลา
Characteristic of power electronic components; power diodes; SCR; power
transistors; power MOSFET; IGBT; magnetic materials and magnetic cores; cores of power
transformers; ferrite cores; powdered iron cores; power converters; AC to DC converters; power
inverters; cyclo-converters; frequency changers; solid state motor drive; DC motor control; induction
motor control; synchronous motor control
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52-123-305

วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 02-511-103 ฟสิกสพื้นฐาน 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหเวคเตอร กฎของคูลอมบ สนามไฟฟาสถิตย พลังงานและศักยไฟฟา ตัวนํา
และไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ สนามแมเหล็กสถิตย สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรตามเวลา สมการของ
แม็กเวลซ คลื่นระนาบ การประยุกตในงานสายสงสายอากาศและการกระจายคลื่น
Vector analysis; coulomb’s law; electrostatic fields; electric energy and potential;
conductors and dielectrics; capacitors; magnetostatic fields; time-varying electromagnetic fields;
Maxwell’s equations; plane waves; applications in transmission lines, antennas, and wave propagation
52-123-306

การขับเคลื่อนดวยไฟฟา
3(3-0-6)
Electric Drive
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 52-123-304 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การขับเคลื่อนมอเตอรเหนี่ยวนํา หลักการเซอรโวที่ใชในกลศาสตรการเคลื่อนไหว
ในงานอุตสาหกรรม การควบคุมการทํางานของมอเตอรเซอรโวและเปรียบเทียบกับการขับเคลื่อน
มอเตอรเหนี่ยวนําแบบเดิมการประยุกตใชงานมอเตอรเซอรโวในงานหุนยนตอุตสาหกรรม
Induction motor drive; principles of servo for industrial kinematics; servo control and
comparison with traditional induction motor drive; applications of servos in industrial robotics
52-123-307

โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย
3(3-0-6)
Power Plant and Sub-Station
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กราฟของโหลด ตัวประกอบของโหลด แหลงพลังงาน โรงจักรไฟฟาพลังน้ํา โรงจักร
ไฟฟ า พลั ง ไอน้ํ า โรงจั ก รไฟฟ า แบบความร อ นร ว ม โรงจั ก รไฟฟ า ชนิ ด แก ส โรงจั ก รไฟฟ า ชนิ ด
เครื่องจักรดีเซล โรงจักรไฟฟานิวเคลียร การดําเนินงานของระบบไฟฟากําลัง ระบบสถานีไฟฟายอย
แบบตางๆ
Load graphs; load factors; energy sources; hydro-power plants; steam power plants;
combined-cycle power plants; gas turbine power plants; diesel engine power plants; nuclear power
plants; power system operations; various power sub-stations
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52-123-308

ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
Microprocessors and Microcontrollers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ไมโครโพรเซสเซอร แ ละไมโครคอนโทรลเลอร เ บื้ อ งต น โครงสร า งของไมโคร
โพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรมดวยภาษาแอสเซ็มบลี การเชื่อมตอความจํา
การเชื่ อ มต อ อิ น พุ ต -เอาต พุ ต ระบบอิ น เทอรั พ ต การประยุ ก ต ใ ช ง านไมโครโพรเซสเซอร แ ละ
ไมโครคอนโทรลเลอร ในการควบคุมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
Fundamental principles of microprocessors and microcontrollers; microprocessor and
microcontroller structures; assembly programming; memory connection; Input–output interfaces Interrupt
system; application of microprocessors and microcontrollers for electrical and electronic control
การออกแบบระบบไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical System Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : มาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟา อุปกรณปองกันระบบไฟฟา การวางแผนออกแบบ
ระบบไฟฟา การกําหนดขนาดสายประธานไฟฟา สายปอนและวงจรยอย การออกแบบระบบไฟฟา
สําหรับบานพักอาศัย อาคารพาณิชยและโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิคการปรับปรุงเพาเวอรแฟคเตอร
การตอลงดิน วิธีการประหยัดพลังงาน
Standard in electrical system design; protection equipment; electrical design planning;
main line specification; feeders and sub-circuits; electrical design for residential, commercial, and industrial
buildings; power factor improvement techniques; grounding; energy saving methods
52-123-309

52-123-310

เครื่องจักรกลไฟฟา 2
3(2-2-5)
Electrical Machines 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 52-122-206 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการของมอเตอรไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟา 3 เฟส
Principle of AC motors and generators; three-phase machines
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52-123-311

ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา 2
3(1-6-2)
Electrical Engineering Practices 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชงานโปรแกรมจําลองการทํางานของวงจรไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาและวงจร
อิเล็กทรอนิกส การใชงานไมโครโปรเซสเซอร ไมโครคอนโทรลเลอร และพีแอลซี เบื้องตน การใช
โปรแกรมออกแบบวงจรดิจิตอลเบื้องตนการแกปญหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยใชซอฟทแวร
Use of simulation programs for electric circuits, electric machines; use of basic
microprocessors, microcontrollers, and programmable logic controller (PLC); use of Computer Aided
Design (CAD) for basic digital hardware; solving mathematical models using computer software
52-123-412

การควบคุมอันดับและโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
Sequence Control and Programmable Logic Controller
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม พี แ อลซี การเขี ย นโปรแกรมด ว ยภาษามาตรฐาน IEC
การใชคําสั่งชั้นสูง การพัฒนาฟงกชัน การสื่อสารแบบดิจิตอลและอนาลอกระหวางพีแอลซีกับอุปกรณ
อื่น การเขียนเอสเอฟซี (SFC) ในงานควบคุมแบบอันดับ การประยุกตในระบบควบคุมอัตโนมัติ
ทางอุตสาหกรรม จัดเก็บขอมูลในงานอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงาน ระบบความปลอดภัย
Programming for programmable logic controller; IEC standard programming;
advanced instruction lists; function development; digital and analog communication between PLC and
other devices; Sequential Function Chart (SFC) programming; applications in industrial automation,
database, energy conservation, and safety systems
52-123-413

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Electrical Power Systems Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของระบบไฟฟากําลัง แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา คุณลักษณะของ
โหลด โรงตนกําลังไฟฟา การสงพลังงานไฟฟา อิมพีแดนซของสายสง เสถียรภาพของแรงดันไฟฟา
การสงผานกําลังไฟฟาและการสูญเสีย การจายพลังงานไฟฟา โครงขายระบบสงจายกําลังไฟฟา การจัด
บัสในระบบไฟฟา การติดตั้งสายสงและสายจายอุปกรณ มาตรฐานและความปลอดภัย
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Introduction to power system; electric power sources; load characteristics;
power plants; electric power transmission; transmission line impedance; line voltage stability;
power transmission and losses; power distribution; distribution networks; bus management in
power system; transmission and distribution line installation; standards and safety
52-123-414

วิศวกรรมแสงสวาง
3(3-0-6)
Illumination Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หน ว ยและคํ า ศั พ ท เ ฉพาะของแสงสว า ง ตาและการมองเห็ น สี แ ละการจํ า แนกสี
หลอดไฟฟา โคมไฟฟ า แสงสว า งภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐานของการส องสว าง เทคนิค
การออกแบบแสงสวางภายในอาคาร แสงสวางและการอนุรักษพลังงาน การออกแบบแสงสวางภายนอก
อาคาร การออกแบบการสองสวางและความสองสวางดวยคอมพิวเตอร
Terminology in illumination engineering; eyes and visions; colors and classification;
light bulbs and fixtures interior and exterior light; standards for illumination; interior lighting design;
energy conservation for lighting; exterior lighting design; computer aided lighting design
52-123-415

ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Automation Control Systems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเขียนโปรแกรมควบคุมพีแอลซี การเขียนโปรแกรมดวยภาษามาตรฐาน IEC การใช
คําสั่งชั้นสูง การพัฒนาฟงกชัน การสื่อสารแบบดิจิตอลและอนาลอกระหวางพีแอลซีกับอุปกรณอื่น
การเขีย นเอสเอฟซี (SFC)
ในงานควบคุ ม แบบอัน ดับ การประยุก ตใ นระบบควบคุ ม อัต โนมั ติ
ทางอุตสาหกรรม จัดเก็บขอมูลในงานอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงาน ระบบความปลอดภัย
Programming for Programmable logic controller; IEC standard programming;
advanced instruction lists; function development; digital and analog communication between PLC and
other devices; Sequential Function Chart (SFC) programming; applications in industrial automation,
database, energy conservation, and safety systems
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52-123-416

การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
3(3-0-6)
Safety Management in Plants
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในงานความปลอดภัย ความหมายของสัญลักษณและปายเตือน สาเหตุ
ที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ วิธีการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมอาคารสูง การปองกันภัยสวนบุคคล
การปองกันไฟไหม การปองกันไฟฟาลัดวงจร อุบัติภัยที่มีผลกระทบประชาชนจํานวนมาก การใชอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล การจัดสภาวะแวดลอมในการทํางาน ความเสี่ยง และการสอบสวนอุบัติเหตุ
Safety operation basics; meaning of symbols and warning signs; causes of accidents;
accident protection in high-rise building industries; personal safety; fire protection; short circuit
protection; industrial accidents that cause mass impact; use of the personal protective equipment; work
environment management; risk and accident investigation
52-123-417

การปองกันระบบไฟฟากําลังและรีเลย
3(3-0-6)
Power System Protection and Relay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 52-123-413 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สาเหตุและสถิติของการเกิดการลัดวงจร พื้นฐานของรีเลยปองกัน การปองกันการเกิด
การลัดวงจรลงดินสําหรับสายสง การปองกันเชิงผลตาง การปองกันโดยใชรีเลยระยะทาง การปองกัน
หมอแปลง การปองกันเครื่องกําเนิดไฟฟา การปองกันโซน การปองกันมอเตอร
Statistics and cause faults; protection relays; fault protection for transmission lines;
differential protection; distance protection relay; transformer protection; generator protection; zone
protection; motor protection
52-123-418

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Selected Topics in Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หั ว ข อ ที่ น า สนใจเกี่ ย วกั บ ไฟฟ า อุ ต สาหกรรม การขั บ เคลื่ อ นชั้ น สู ง ระบบควบคุ ม
อัจฉริยะ ระบบสมองกลฝงตัวทางดานวิศวกรรมไฟฟา หรือหัวขออื่นที่เกี่ยวของทางวิศวกรรมไฟฟา
Selected interesting topics in industrial electrical systems; advanced motor drive;
intelligent control systems; embedded systems; and other topics in electrical engineering
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52-123-419

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Engineering Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานของวงจรไฟฟา วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ วงจรเฟสเดียวและสามเฟส
อุปกรณปองกันไฟฟาเบื้องตน วงจรแสงสวางและการออกแบบแสงสวางเบื้องตน หมอแปลงไฟฟา การ
ตอวงจรหมอแปลง โครงสรางสวนประกอบการทํางานของมอเตอรเหนี่ยวนําชนิดเฟสเดียวและสามเฟส
การควบคุมมอเตอรไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Fundamental of electrical; DC and AC circuits; single phase and three phase circuits;
electrical protective equipment; basics of lighting and illumination design. introduction of transformer
and transformer circuit; structure and principles of the single-phase, three phase induction motors;
basics of control motor and electronic devices
ข.2.3 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
52-133-201
การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 3(2-2-5)
Computer Programming for Electronic and Telecommunication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การและขั้ น ตอนการพั ฒ นาโปรแกรม การออกแบบขั้ น ตอนวิ ธี แ ละผั ง งาน
องคประกอบและโครงสรางภาษาคอมพิวเตอร ชนิดขอมูล รูปแบบคําสั่งตางๆ และฟงกชันเบื้องตน
การคํานวณและเปรียบเทียบ การโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบโครงสราง การเขียนโปรแกรมยอย และ
การเขียนโปรแกรมประยุกตใชงานเฉพาะดานตามสาขางานที่เกี่ยวของ
Principles and procedure of programming; algorithms and flowchart design;
components and structures of computer languages; data types; instruction formats and basic functions;
calculation and comparison; structural computer programming; sub-program and application program
for specific works in related fields
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52-133-302

ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส
1(0-3-0)
Electronic Circuit Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คุณ สมบั ติ ข องไดโอด คุ ณ สมบั ติข องไบโพลาร ท รานซิส เตอร แ ละทรานซิ สเตอร
สนามไฟฟา การไบแอสทรานซิสเตอรไบโพลารและทรานซิสเตอรสนามไฟฟา วงจรขยายสัญญาณออป
แอมป วงจรออสซิลเลเตอร วงจรกรองความถี่และแหลงจายกําลังไฟตรง
Diodes characteristics; bipolar Junction transistor and FET characteristics; bipolar
junction transistor and FET bias; amplifier circuits; operational amplifiers; oscillator circuits; active
filter and DC power supplier
52-133-303

ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
1(0-3-0)
Digital Circuit Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลอจิกเกต ฟงกชันลอจิก วงจรลอจิกคอมบิเนชัน ฟลิปฟลอบ วงจรนับแบบเขาจังหวะ
และไมเขาจังหวะ อุปกรณลอจิกชนิดโปรแกรมได การออกแบบและจําลองการทํางานดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร
Logic gate; logic function; logic simplification; combinational logic design; flip-flop;
counter circuit design; programmable logic device; design and simulation using computer programs
52-133-304

การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Measurement and Instrumentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวัดและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัดแบบอนาลอก เครื่องมือวัด
แบบดิจิตอลมิเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับการวัดความตานทานความเหนี่ยวนําและความจุ
คาความคลาดเคลื่อนและคาผิดพลาดที่เกิดจากการวัด บริดจไฟฟากระแสตรง บริดจไฟฟากระแสสลับ
หลักการและการทํางานออสซิลโลสโคปเซนเซอรและทรานสดิวเซอร
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An introduction to measurement and instrumentation; analog instrumentation; digital
instrumentation DC and AC meters; resistance measurement; inductance and capacitance
measurement; Accuracy and error of measurement; ac and dc bridge; principles and functions of
oscilloscope; sensor and transducer
52-133-405

คลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields and Waves
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สมการแมกซเวลลและเงื่อนไขขอบเขตสนามแมเหล็กไฟฟา คลื่นระนาบในตัวกลาง
ตางๆ การโพลาไรซเซชันการสะทอนและการสงผานของคลื่นระนาบ ทฤษฎีพอยนติง ทฤษฎีสายสง
หลักการของทอนําคลื่นการแผกระจายของคลื่นแมเหล็ก ไฟฟา สายอากาศเบื้องตน
Maxwell’s equations and electromagnetic boundary conditions; plane wave
propagation in materials; polarization of plane waves; plane wave reflection from a media interface;
Poynting theorem and electromagnetic power; transmission line theory; introduction to antennas
52-133-406

หลักการของระบบสื่อสาร
3(3-0-6)
Principle of Communication System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ระบบไฟฟ า สื่ อ สาร การวิ เ คราะห แ ละการสั ง เคราะห
รู ป สั ญ ญาณ การมอดู เ ลชั น และดี ม อดู เ ลชั น ในระบบอนาลอกและดิ จิ ต อล สั ญ ญาณรบกวน
การมัลติเพล็กซและดีมัลติเพล็กซ ระบบสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ การเขารหัสเพื่อปองกันความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นในสัญญาณตัวอยาง ระบบการสื่อสารสมัยใหม
An introduction to electrical communication systems; signal analysis and synthesis;
analog modulation and digital modulation; noise; multiplex and demultiplex; radio communication
system; coding for error protection in signals; samples of modern communication systems
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52-133-407

ปฏิบัติการระบบสื่อสาร
1(0-3-0)
Principle of Communications Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหและสังเคราะหรูปสัญญาณ การมอดูเลชันและดีมอดูเลชันแบบเอเอ็ม
เอฟเอ็ม พี เ อ็ม พี เ อเอ็ม พี ซีเ อ็ม เอเอสเค เอฟเอสเค พี เ อสเค สั ญญาณรบกวน การมัลติ เ พล็ ก ซแ ละ
ดีมัลติเพล็กซ ไลนโคดดิ้งและการเขารหัสเพื่อปองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสัญญาณ
Signal analysis and synthesis; modulation and demodulation such as AM, FM, PM,
PAM, PCM, ASK, FSK, PSK; noise; multiplex and demultiplex; line coding and coding for error
protection in signals
52-133-408

การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
Optical Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คุ ณ สมบั ติ แ ละโครงสร า งของใยแก ว นํ า แสง การตรวจจั บ สั ญ ญาณในใยแก ว
แหลงกําเนิดสัญญาณแสง การสงลําแสงกําลังสูงและการคับปลิง อุปกรณตรวจจับลําแสง การวิเคราะห
และออกแบบระบบ การวัดคาตางๆ ของระบบ กรรมวิธีการผลิตใยแกวนําแสง
Properties and structure of the fiber optical; detect of the fiber; sources of light; highpower beam and coupling; photodetector; analysis and system design; the measurement of optical
systems; production of glass fiber
52-133-409

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สนามแม เ หล็ ก ไฟฟ า สายส ง ไมโครเวฟและท อ นํ า คลื่ น การวิ เ คราะห ว งจรข า ย
ไมโครเวฟ สมิธชารต การแมตชและการปรับอิมพีแดนซ สายสตริปและไมโครสตริป ไมโครเวฟ
เรโซเนเตอร ตั ว แบ ง กํ า ลั ง และไดเรกชั น นั ล คั ป เปอร วงจรกรองไมโครเวฟ วงจรขยายและวงจร
ออสซิลเลเตอรไมโครเวฟ ระบบการสื่อสารไมโครเวฟ
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Electromagnetic fields; microwave transmission lines and waveguides; microwave
network analysis; Smith chart; impedance matching and tuning; stripline and microstrip line;
microwave resonators; power dividers and directional couplers; microwave filters; microwave
amplifiers and oscillators; microwave communication systems
52-133-410

ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ
1(0-3-0)
Microwave Engineering Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สายสงไมโครเวฟและทอนําคลื่น การแมตชและการปรับอิมพีแดนซ สายสตริปและ
ไมโครสตริป ไมโครเวฟเรโซเนเตอร ตัวแบงกําลังและไดเรกชันนัลคัปเปอร วงจรกรองไมโครเวฟ
วงจรขยายและวงจรออสซิลเลเตอรไมโครเวฟ ระบบการสื่อสารไมโครเวฟ
Microwave transmission lines and waveguides; impedance matching and tuning;
stripline and microstrip line; microwave resonators; power dividers and directional couplers;
microwave filters; microwave amplifiers and oscillators; microwave communication systems
52-133-411

วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
Antenna Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการพื้นฐาน การวิเคราะหสายอากาศ การแพรกระจายคลื่นในระบบสายอากาศ
สายอากาศแบบไดโพลและลิเนียร การออกแบบสายอากาศและการวัดคุณสมบัติของสายอากาศกระจาย
คลื่นวิทยุ การกระจายคลื่นวิทยุตามผิวพื้นดินในชั้นบรรยากาศตาง ๆเชน ชั้นโทรโปสเฟยรชั้นแอทโมส
เฟยร และชั้นไอโอโนสเฟยร เปนตน
Fundamental concepts; antenna analysis; radio wave propagation in antenna system;
dipole and linear antenna; antenna design and characterization of antennas; radio propagation; radio
propagation in the atmosphere by the ground surface such as troposphere; atmosphere and ionosphere
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52-133-412

การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Signal Processing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสุมสัญญาณและการสรางสัญญาณคืน สัญญาณและระบบแบบไมตอเนื่อง แซด
ทรานสฟอรม การแปลงฟูเรียรไมตอเนื่อง การแปลงฟูเรียรแบบรวดเร็ว การออกแบบวงจรกรอง
ดิจิตอลแบบ FIR และ IIR สถาปตยกรรมของชิพ DSP
Sampling and reconstruction signal; signal and system of discrete signal ; Ztransform ; discrete Fourier transform ;fast Fourier transform ; FIR and IIR digital filter circuit design;
DSP chip architecture
52-133-413

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Electronics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม เซนเซอรและทรานสดิวเซอร อินเวอรเตอร
วงจรเชิงลําดับและการประยุกตใช วงจรตั้งเวลาและวงจรนับ ตัวควบคุมเชิงลําดับที่โปรแกรมได ตัว
ควบคุมกระบวนการและตัวอยางระบบการควบคุมอัตโนมัติ
Electronic equipment for industrial; sensors and transducer; inverters; sequential
circuits and applications; timer circuit and counter circuit; programmable logic controller ; the process
controls and applications to automatic control systems
52-133-414

การสื่อสารขอมูล
3(3-0-6)
Data Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ขายงานสื่อสารขอมูล คุณสมบัติของคลื่นพาหะเบื้องตน การใชรหัสและเทคนิคสถานะ
ในสาย การควบคุ ม สิ่ ง รบกวน การขนถ า ยแบบซิ ง โครนั ส เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร แ ละสาย
คอนเซนเตรเตอร มัลติเพล็กซเซอร คอมพิวเตอรซอฟตแวรสําหรับเชื่อมตอ
Data transmission; basic carrier properties; coding and techniques; data link control;
noise for synchronous transmission; a computer network and concentrator; multiplexer; networking
software
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52-133-415

การออกแบบระบบดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital System Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบดิจิตอล วงจรดิจิตอล ฟงกชันตางๆ เทคนิคการออกแบบ
วงจรดิจิตอล อุปกรณลอจิกชนิดโปรแกรมได ภาษาสําหรับการออกแบบฮารดแวร การตรวจสอบและ
การเลียนแบบการทํางาน สั ญญาณรบกวนในระบบดิจิตอลแบบต างๆ ตั ว อย างการออกแบบระบบ
และการสรางดวยอุปกรณลอจิกที่สามารถโปรแกรมได
Introduction to digital systems; digital circuit functions; digital circuit design
techniques at the register transfer level; programmable logic device ; hardware design languages
verification and simulation; noise of digital systems; system design examples and implementation
using programmable logic devices
52-133-416

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronic Circuit Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบวงจรขยายที่ใช BJT MOSFET และ JFET การออกแบบวงจรขยาย
หลายภาควงจรขยายผลตางและวงจรขยายกําลัง การออกแบบฟงกชันอิเล็กทรอนิกสดวยออปแอมปและ
โอทีเอ การออกแบบวงจรผลิตความถี่วงจรกรองความถี่วงจรแหลงจายไฟตรงและวงจรทางดิจิตอล
การใชซอฟทแวรชวยในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
The design of BJT; MOSFET and JFET amplifier circuits; design of multistage
differential operational amplifiers and power amplifier circuits; electronic function circuits designed
by OpAmp and OTA and the design of sinusoidal oscillator circuits; active filter circuits; DC power
supplier and digital circuits; circuits simulation using EDA software
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52-133-417

การสื่อสารระบบดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital System Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความนาจะเปนและตัวแปรสุม สัญญาณแรงดันและสัญญาณรบกวน การสงสัญญาณ
ดิจิตอลเบสแบนด พัลซโคดโมดูเลชั่น การมัลติเพล็กซสําหรับการสงดิจิตอล เบสแบนดวิทยุดิจิตอล
การเขารหัสและตรวจจับรหัสผิด ทฤษฎีขาวสาร ตัวอยางการสื่อสารระบบดิจิตอล
Probability and random variables; voltage and noise signals; baseband pulse
transmission; pulse code modulation; multiplexing for base band digital; digital radio; coding and
error correcting codes; information theory; samples of digital system communication
52-133-418

วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Communication Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น ของระบบสื่ อ สารสัญ ญาณ ระบบสั ญ ญาณรบกวน ฮารด แวร แ ละ
เทคนิควงจรที่ใชในการสื่อสาร วงจรมอดูเลชั่นและดีมอดูเลชั่น วงจรจูนและวงจรกรองความถี่ตัวขยาย
ความถี่วิทยุ เครื่องสงเครื่องรับAM/FM เฟสล็อกลูป การสังเคราะหความถี่ พื้นฐานของวงจรและ
ระบบโทรศั พ ท การส ง สั ญ ญาณด ว ยคลื่ น วิ ท ยุ ระบบการสื่ อ สารดิ จิ ต อล การส ง สั ญ ญาณดิ จิ ต อล
เบสแบนด ความรูเบื้องตนของอุปกรณและระบบสําหรับการสื่อสารดวยแสง
Introduction to communication systems signals; noise systems; hardware and circuit
techniques for communication; modulation and demodulation circuits; tuned and filter circuits; radio
frequency amplifiers; AM/FM receivers and transmitters; phase locked loops; frequency synthesis;
basic of circuits and telephone systems; radio wave transmission; digital communication systems;
base-band pulse transmission; introduction to devices and optical communication systems
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52-133-419

ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
Mobile Communication Systems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลา การออกแบบสวนตางๆ ของ
ระบบวิ ท ยุ เ ซลลู ล า คุ ณ สมบั ติ ข องเครื่ อ งโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ การควบคุ ม เซลสํ า หรั บ สั ญ ญาณและ
การจราจรของระบบโทรศัพท ที่ตั้งเซลสายอากาศและสายอากาศโทรศัพทเคลื่อนที่ การใชสื่อรวมกัน
แบบ FDMA ;TDMA CDMA ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ในปจจุบัน
Introduction to cellular telephone systems; cellular system design; cellular telephone
system properties; and signal control systems for cellular mobile telephone systems; traffic
management for cellular systems; cell location and cellular antennas; FDMA ;TDMA CDMA
52-133-420

การวิเคราะหและออกแบบวงจรความถี่สูง
3(3-0-6)
Analysis and Design of High Frequency Circuits
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุ ป กรณ ใ นงานความถี่ สู ง การวิ เ คราะห ส ายส ง สมิ ธ ชาร ต การวิ เ คราะห ว งจรข า ย
พอรตเดี่ยวและหลายพอรต การออกแบบวงจรกรองความถี่ อุปกรณแบบแอกทีฟ วงจรขายการแมตซ
และการไบอัส การออกแบบวงจรขยาย ออสซิลเลเตอรและมิกเซอร
High-frequency components; transmission line analysis; smith chart; single and
multiport networks; filter design; active components; matching and biasing networks; transistor
amplifier designs; oscillators and mixers
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52-133-421

วิศวกรรมสายสงและโครงขายการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Networks and Transmission Lines Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สายสง การใชสมการทั่วไปของสายสงสัญญาณ กระแสและแรงดันในสายสง การวัด
แรงดันและกระแสภายในสายสง การสะทอนกลับ คาเอสดับบิวอารและอิตเตอรเรทีฟพารามิเตอรความถี่
อิควอไลเซอรและวงจรลดทอนสัญญาณ ทฤษฎีตาง ๆ ของเครือขาย การวิเคราะหและออกแบบวงจร
สมมูลชนิดหนึ่งขั้วและสองขั้ว เรโซแนนทชนิดอนุกรมและขนาน มัลติเพิลเรโซแนนซเวฟฟลเตอร การ
แปลงคาอิมพีแดนซ และเครือขายแมชชิ่ง เครือขายที่ประยุกตใชทฤษฎีของสายสง สายโทรศัพท การใช
สายสงเพื่อทําแมชชิ่งอิมพีแดนซ และการประยุกตสมิทธชารท
Transmission lines; usage of the general equation; current and voltage in
transmission line; current and voltage measuring in transmission line; reflection theory; value of SWR;
iterative parameter; equalizer frequency; noise reduction circuit; network theory; 1-2 port equivalence
circuit design and analysis; series and parallel resonance circuit; multiple resonance; wave filter;
impedance value convertor; matching network and application; transmission line theory; telephone
line; impedance matching transmission line and smith chart application
52-133-422

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Selected Topics in Electronic Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : :
หัวขอตางๆที่นาสนใจทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมซึ่งสาขาวิชากําหนด
ขึ้นตามความเหมาะสม
Interesting topics in modern electronic engineering under supervision of the
department
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52-133-423

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(3-0-6)
Selected Topics in Telecommunication Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : :
หัวขอตางๆที่นาสนใจทางดานวิศวกรรมโทรคมนาคมสมัยใหมซึ่งสาขาวิชากําหนดขึ้น
ตามความเหมาะสม
Interesting topics in modern telecommunication engineering under supervision of the
department
52-133-424

ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร
1(0-3-0)
Microcontroller Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หนวยความจําโปรแกรม หนวยความจําขอมูล รีจิสเตอรและการอางตําแหนง ชุดคําสั่ง
ภาษาแอสเซมบลี พอรตขนานและพอรตอนุกรม วงจรนับและจับเวลา การขัดจังหวะ การประยุกต
ใชงานไมโครคอนโทรลเลอร
Program memory; data memory; registers and addressing mode; instruction set;
assembly language; parallel and serial ports; timer/counter circuits; interruption; microcontroller
applications

ข.2.3 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
52-143-201 คณิตศาสตรดิสครีต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คณิตศาสตรดิสครีต พื้นฐานเทคนิคการนับ ทฤษฎีของเซต ความสัมพันธ ฟงกชัน การ
ใชเหตุผลในเชิงคณิตศาสตร ตรรกศาสตร พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟและการนําเอาไปใชงาน ทฤษฎีออ
โตเมตา
Discrete mathematics; counting techniques; set theory; relation; functions;
mathematical reasoning; logic; Boolean algebra; graph theory and applications; automata theory
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52-143-202

สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Architecture and Organization
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ขอมูล การคํานวณทางคณิตศาสตรและหนวย
ประมวลผลทางคณิตศาสตรและตรรกะ ชุดคําสั่ง การออกแบบระบบโปรเซสเซอร หนวยความจําหลัก
แคชและหนวยความจําเสมือน บัสและอินเทอรเฟซ อินพุต/เอาทพุต หนวยควบคุมและเสนทางขอมูล
มัลติโปรเซสเซอร
Introduction to computer architecture; data; Arithmetic and logic unit; instruction
sets; processor design; main memory; cache and virtual memory; bus and interface; input/output;
control unit and data path; multiprocessor
52-143-303

วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
Software Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : นิยามของวิศวกรรมซอฟตแวร กระบวนการในการพัฒนาซอฟตแวร วิศวกรรมระบบ
การบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวร ความตองการดานซอฟตแวร การออกแบบและการทดสอบ
ซอฟตแวร การปรับปรุงและการบํารุงรักษาซอฟตแวร
Definition of software engineering; software development process; system
engineering; software project management; software requirement; software design and testing;
improvement and maintenance of software
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการประยุกต
Applied Computer Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-142-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ ด ว ยภาษาจาวา การสร า งส ว นติ ด ต อ ผู ใ ช แ บบกราฟ ก
การเขียนโปรแกรมติดตอกับไฟล การเขียนโปรแกรมติดตอกับอินพุตเอาทพุตตางๆ การใชงานเทรด
การเขียนโปรแกรมเชื่อมตอกับเครือขาย และการพัฒนาแอปพลิเคชันดวยภาษาจาวาทั้งแบบอินเตอรเน็ต
และแบบแอปพลิเคชัน
52-143-304
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Java programming language; object-oriented programming with the Java
programming language; creating graphical user interfaces (GUI); exceptions; file input/output (I/O);
threads and networking; and how to develop both Java Internet application and application
52-143-305

การเชื่อมตอไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน
3(2-2-5)
Microprocessor Interfacing and Application
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-142-304 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุปกรณและเทคนิคการนําขอมูลออกแบบขนานและอนุกรม อุปกรณหนวยความจํา
อุปกรณแบบสั่งการได การเขาถึงหนวยความจําโดยตรง ระบบการขัดจังหวะ การออกแบบระบบที่ใช
ตัวไมโครโปรเซสเซอรเปนฐาน การตอเชื่อมประสานกับไมโครโปรเซสเซอรโดยใชวงจรเบ็ดเสร็จ
ขนาดกลาง การนําคอมพิวเตอรมาเชื่อมตอเขากับระบบควบคุม
Equipment and technical data of the parallel design and industry; memory devices;
operated devices; direct memory access; interrupt system; system design that uses a microprocessorbased; interface to the microprocessor using a medium-sized integrated circuits; computer is
connected to the control systems
52-143-306

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System Analysis and Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-142-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนา
ระบบ การวิเคราะหระบบ เครื่องมือชวยสําหรับการวิเคราะหและออกแบบระบบ แผนภูมิการไหลของ
ขอมูล พจนานุกรมขอมูล การออกแบบระบบ การออกแบบสวนนําเขา สวนแสดงผลลัพธและสวน
ติดตอกับผูใช การออกแบบฐานขอมูล และการจัดทําเอกสารประกอบ
Basic information technology; information system development; system development
life cycle; system analysis; tool for system analysis and design; data flow diagram; data dictionary;
data design; entry design; result design and user interface design; database design and documentation
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52-143-307

คอมพิวเตอรกราฟกส
3(2-2-5)
Computer Graphics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-142-102 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น สํ า หรั บ ระบบคอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก ส เทคนิ ค การสร า งภาพโดยจุ ด
เสนตรงและเสนโคง การยายแกนการสรางแบบภาพ การแปลงภาพใน 2 มิติและ 3 มิติ การยายภาพเขาสู
อุปกรณเสมือนสากล การแปลงแบบยาย การแปลงแบบหมุน การแปลงยอขยายภาพทั้งใน 2-มิติและ3มิ ติ การกํ า หนดหนาต า งและวิ วมองการขลิบ ภาพแบบจําลองทางเรขาคณิต โครงสร างทางรูป ภาพ
คณิตศาสตร การนําเสนอภาพออกสูอุปกรณจริง
Introduction to Computer graphics system; dot point image construction; line curve,
axis rotation, template, 2-D and 3-D transforms; image portal to virtual device; transforming rotating
and zooming; window view point; image crops, geometry model, image mathematical structure,
present or real device
52-143-308

การออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3(2-2-5)
Courseware Design and Development for Computer Assisted Instruction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเ บื้องต นเกี่ยวกั บสื่ออิ เล็กทรอนิก สในดานการศึกษา ประเภทของบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอน หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย การวิเคราะห
เนื้อหาและกลยุทธดานการเรียนการสอน การหาคุณภาพแบบทดสอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ขั้นตอนการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ขั้นตอนการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
Introduction of courseware in education; types of computer assisted instruction;
design principles of multimedia computer assisted instruction; learning analysis and strategies; testing
quality validation for computer assisted instruction; development of computer assisted instruction;
computer assisted instruction try out; evaluation of computer assisted instruction
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52-143-309

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคโนโลยี ใ หม ท างวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี อิ น เตอร เ น็ ต เทคโนโลยี
การออกแบบระบบ เทคโนโลยีของโครงสรางคอมพิวเตอร เทคโนโลยีของการบริหารจัดการเครือขาย
New computer engineering technology; internet technology; new platform for system
analysis and design; network management technology
52-143-310

การออกแบบระบบที่ใชไมโครโปรเซสเซอรสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Microprocessor System Design for Computer Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-143-305 การเชื่อมตอไมโครโปรเซสเซอรและการ
ประยุกตใชงาน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอรและไมโครโปรเซสเซอร การติดตอพอรต
และการใชงาน ไทมเมอร/เคานเตอร กระบวนการอินเตอรรัพท กระบวนการรีเซต โครงสรางการทํางาน
ของกลุ ม คํ า สั่ ง และสั ญ ญาณเชื่ อ มต อ อุ ป กรณ ห น ว ยความจํ า การเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม และ
การประยุกตใชงาน
Architecture of a microcontroller and a microprocessor; contact and use the port;
time/counter; process interrupt; process reset; instruction set and connections signal; memory devices;
programming control and applications
52-143-311

กฎหมายและจริยธรรมสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Laws and Ethics for Computer Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาทและความสําคัญของอาชีพคอมพิวเตอร คุณสมบัติของพนักงานคอมพิวเตอร
แนวทางประกอบอาชี พ ทางด า นคอมพิ ว เตอร บุ ค ลิ ก ภาพและการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพในการทํ า งาน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน กฎหมายดานไอซีที ทรัพยสินทางปญญา
Role and importance of the profession computer; qualifications of the staff computer;
work on the computer; personality and development of personality in the workplace; professional
ethics; ethics in the workplace; laws to ICT; intellectual property
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52-143-312

ปญญาประดิษฐ
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ การแกไขปญหา เทคนิคการคนหา เกมและ
ป ญ ญาประดิ ษ ฐ องค ค วามรู แ ละเหตุ ผ ล การให เ หตุ ผ ลและการอนุ ม าน ความไม แ น น อน ระบบ
ผูเชี่ยวชาญ การเรียนรู เทคโนโลยีของปญญาประดิษฐ การวางแผน การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Introduction to artificial intelligence; problem solving; search techniques; game and
AI; knowledge and reasoning; reasoning and inference; uncertainty; expert system; learning; AI
technology; planning; natural language processing
52-143-313

ความปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Security in Network System and Computer System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบนโยบายความปลอดภัย การแบงกลุมของขอมูลและการควบคุมการ
เขาถึง การออกแบบโครงสรางพื้นฐานของความปลอดภัย การแบงสวนเครือขาย การวิเคราะหความ
เสี่ยง เครือขายสวนตัวเสมือน การเพิ่มความแข็งแกรงใหระบบ การประเมินหาจุดออน ระบบการ
ตรวจสอบและปองกันผูบุกรุก ไฟรวอลล ความปลอดภัยในระดับแอปพลิเคชัน โครงสรางพื้นฐานของ
กุญแจสาธารณะ การบริหารความปลอดภัยและไวรัสคอมพิวเตอร
Security policy design; information classification and access control; security
infrastructure design; network partitioning; risk analysis; virtual private network; platform hardening;
vulnerability assessment; intrusion detection systems; firewall; application security; public key
infrastructure; security management and computer virus
52-143-314

เครือขายแบบไรสาย
3(3-0-6)
Wireless Network
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-142-305 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานของการสื่อสารแบบไรสายของมาตรฐาน IEEE 802.11 โปรโตคอลตางๆ ใน
การคนหาเสนทาง เทคโนโลยีของการสงสัญญาณไรสาย เครือขายแบบเซลลูลา ระบบเครือขายไรสาย
แบบไอพี และทีซีพีไอพี
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Basic wireless system; IEEE 802.11 standard; wireless discovery protocol; wireless
transmission technologies; cellular network data protocols; mobile IP and TCP in a wireless
environment
52-143-315

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Selected Topics in Computer Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หัวขอที่สนใจทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมระบบฐานขอมูล
เครือขายคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร การประมวลผลภาพ
Select some computer engineering topics; programming; database system; computer
network; computer hardware; computer security; image processing

52-143-316

หัวขอชั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Advanced Topics in Computer Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หั ว ข อ ชั้ น สู ง ทางวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร ระบบฐานข อ มู ล แบบออบเจ็ ก การเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอรระดับสูง การออกแบบฮารดแวรขั้นสูง การออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ขั้นสูง การวิเคราะหอัลกอริทึม คณิตศาสตรคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced topics in computer engineering; object oriented database; advance
computer programming; advance hardware computer design; advance computer network design;
algorithm analysis; advance computer mathematics
52-143-317

ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Special Problems in Computer Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปญหาที่สนใจพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ปญหาทางดานเครือขายคอมพิวเตอร
การเขีย นโปรแกรมแบบใหมๆ ปญ หาทางดานระบบความปอดภั ย เทคโนโลยีใ หม ท างวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร
Some special problems in computer engineering; special problems in computer
network; special problems in computer programming; special problems in computer security; recent
technologies in computer engineering
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
คุณวุฒิ
ที่
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
1 นางรุงอรุณ พรเจริญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

2 นางสาวศศิธร ชูแกว
x-xxxx-xxxxx-xx-x

3 นางสาวปยนันท
เรืองอุไร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

4 นายสุนทร วิริยะ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
5 นายอนุชา ไชยชาญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
อาจารย ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟาพระนครเหนือ, 2548
โทรคมนาคม
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส- ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
2544
โทรคมนาคม
อาจารย ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, 2550
สารสนเทศ
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ค.อ.บ. ครุศาสตรเทคโนโลยี
ธนบุรี, 2547
อาจารย ว.ศ.ม. ไมโครอิเล็กทรอนิกสและ ส.เทคโนโลยีแหงเอเชีย,
2555
ระบบสมองกลฝงตัว
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ว.ศ.บ. อิเล็กทรอนิกส
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
2551
อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟากําลัง
ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา,
2527
อาจารย ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส- ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
โทรคมนาคม
2540

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
6

9

12

12

6

9

12

12

6

9

12

12

6

9

12

12

6

9

12

12
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3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ที่
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา

1 นายวรินทร สุดคนึง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย Ph.D. Electrical Engineering U.of Wisconsin – Madison, 2555
M.S.E.E Computer Engineering U.of Wisconsin – Madison, 2551
วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2546
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา
ม. เชียงใหม, 2541
2 นายศุภชัย หอวิมานพร อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา-ระบบ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ควบคุม
ทหารลาดกระบัง, 2546
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟากําลัง
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
3 นายนิธิพัฒน อิ๋วสกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x
4 นางสาววารินี วีรสินธุ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

วศ.ม.

ค.อ.บ.
อาจารย ค.อ.ม.
ค.อ.บ.

5 นายมนตรี บุญเรืองเศษ อาจารย วศ.ด.
x-xxxx-xxxxx-xx-x
วศ.ม.
วท.บ.
6 นางสาวขนิษฐา ดีสุบิน อาจารย ค.อ.ม.
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ค.อ.บ.
7 นางสาวอัมภาภรณ
อาจารย ค.อ.ม.
พีรวณิชกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x
วศ.บ.
8 นางสาวภาวนา ชูศริ ิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย ค.อ.ม.
ค.อ.ม.

9 นางสาวสุชาดา เกตุดี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

วท.ม.
วท.ม.
ค.อ.บ.

ทหารลาดกระบัง, 2541
วิศวกรรมไฟฟา
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ, 2547
วิศวกรรมไฟฟา
ส.พระจอมเกลาเจาธนบุรี, 2536
วิศวกรรมไฟฟา ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
โทรคมนาคม
นครเหนือ, 2548
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส- ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2544
โทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟา
ม. เทคโนโลยีมหานคร 2554
(คอมพิวเตอร)
วิศวกรรมไฟฟา
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2547
วิทยาการคอมพิวเตอร
ม. รามคําแหง, 2536
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ, 2550
วิศวกรรมไฟฟา-สื่อสาร ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2539
คอมพิวเตอรและ
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2546
วิศวกรรมไฟฟาส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2539
คอมพิวเตอร
วิศวกรรมไฟฟา-สื่อสาร ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2546
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส- ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2540
โทรคมนาคม
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549
การศึกษาวิทยาศาสตร
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
(คอมพิวเตอร)
ทหารลาดกระบัง, 2545
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
และคอมพิวเตอร
ทหารลาดกระบัง, 2540

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556

2557

2558

2559

6

9

12

12

6

9

12

12

6

9

12

12

6

9

12

12

6

9

12

12

6

9

12

12

6

9

12

12

6

9

12

12

6

9

12

12
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ที่
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
9 วาที่รอยตรีเกริกวุฒิ
รังสีปญญา
x-xxxx-xxxxx-xx-x
10 นายพิสิฐ สอนละ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
11

12
13

14

15

16

17

18

สาขาวิชา/วิชาเอก

อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา

อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา –
โทรคมนาคม
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา
นายทวีศักดิ์ ตรงติรกุล อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมการวัดคุม
x-xxxx-xxxxx-xx-x
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา
นายนิคม ดิษฐคลึ
อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา
x-xxxx-xxxxx-xx-x
วาที่รอยตรีพรชัย
ผศ. วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร
เตชะธนเศรษฐ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาคอมพิวเตอร
นางสาวนุชลี อุปภัย
ผศ. Ph.D. จิตวิทยาการศึกษาและการ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
แนะแนว
ค.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว
คบ. พลศึกษา
นางนุชนารถ ผองพุฒิ
ผศ. Ed.D. Industrial Education
x-xxxx-xxxxx-xx-x
Management
วท.ม. อาชีวศึกษา
ศศ.บ. หลักสูตรและการสอน
นายชัชชัย เผาพงศ
ผศ. Ed.D. Industrial Education
x-xxxx-xxxxx-xx-x
Management
ศศ.ม. วัดผลและประเมินผล
การศึกษา
วท.บ. วัดผลและประเมินผล
การศึกษา
นายชัยธวัช ตุมมะ
อาจารย ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ศศ.บ. ออกแบบศิลปะประยุกต
นางสาววรดานันท
อาจารย ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
เหมนิธิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร

จากสถาบันการศึกษา

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556

2557

2558

2559

ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2544
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2540

6

9

12

12

ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2545

6

9

12

12

6

9

12

12

6

9

12

12

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,
2546
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2538

-

-

-

12

Aristotle University of Thessiloniki,
Greece, 2538
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525

9

12

15

15

9

12

15

15

9

12

15

15

9

12

12

12

9

12

12

12

ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2540
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2554
มทร.พระนคร, 2551
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2545

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522
Technological University of
Philippines, 2542
ม.เกษตรศาสตร, 2528
ม.เชียงใหม, 2526
Technological University of
Philippines, 2542
ม.ขอนแกน, 2527
ม.รามคําแหง, 2523
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ, 2536
ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2525
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ, 2548
ม.ราชภัฏธนบุรี, 2535
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพ
กอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณภาคสนาม เพื่อฝกใหนักศึกษารูจักการ
ประยุกตใชความรูที่เรียนมา สําหรับใชกับสภาพการทํางานจริง และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในทุกๆ
ดาน กอนออกไปทํางานจริงหลังจบการศึกษา โดยหลักสูตรไดจัดใหศึกษารายวิชาการฝกงานทางวิศวกรรมฯ
รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 และ รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 อยูในกลุมวิชาชีพ
บังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางวิศวกรรมและทางการศึกษาได
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
(6) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล
4.2 ชวงเวลา
- การฝกงานทางวิศวกรรมฯ ภาคการศึกษาฤดูรอ น ของปการศึกษาที่ 3
- การฝกประสบการณทางวิชาชีพครู 1 และ 2 ตลอดปการศึกษาที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- การฝกงานทางวิศวกรรมฯ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคฤดูรอน
- การฝกประสบการณทางวิชาชีพครู 1 และ 2 จัดเต็มเวลาตลอดปการศึกษาที่ 5
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูทางดานวิศวกรรม
และด า นวิ ช าชี พ ครู ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการวิเ คราะห ออกแบบ และพัฒ นางานวิ ศ วกรรมไฟฟ า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หัวขอวิชาโครงงาน จะเปนหัวขอที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมได สามารถแกไข
ปญหา สามารถคิดวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาได โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการทําโครงงาน
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ได มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นได
สั ง คมกว า งขึ้ น มี ค วามเชี่ ย วชาญในการใช เ ครื่ อ งมื อ กรณี ทํ า งานโครงงานด า นเครื่ อ งทดสอบ
มีการประยุกตใชทฤษฎีในการทําโครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกํ า หนดชั่ ว โมงการใหคําปรึก ษา จัด ทําบัน ทึก การใหคําปรึ ก ษา ให ขอมูลข าวสารเกี่ ย วกับ
โครงงานทางเว็บไซด และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนา ปญหาอุปสรรค
อยางตอเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทําโครงงาน สมุดบันทึกการใหคําปรึกษา โดยอาจารย
ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสําเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในเบื้องตน
และการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีคุณธรรม มีความกลาหาญทางจริยธรรม มี รายวิชาที่เปดสอนผูสอนตองสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ส ง เสริ ม ให เ คารพในสิ ท ธิ ท างป ญ ญา
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความ
รับผิดชอบสูงตอวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ ขอมูลสวนบุคคล และสงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง
สังคม วิชาชีพ และสิ่งแวดลอม
สังคม และสิ่งแวดลอม
มีความอดทน ใจกวางและมีความเชี่ยวชาญ ในรายวิชาเปดสอนต องสงเสริ มและสอดแทรกใหนัก ศึกษามี
ความอดทน ใจกวางและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู
ในการจัดการเรียนรู รวมทั้งการทํางาน
รวมทั้งจัดใหมีการทํางานรวมกันเปนกลุม
รวมกันกับผูเรียนและผูรวมงานทุกกลุม
มีความรอบรูและมีความสามารถประยุกต รายวิชาที่เปดสอนตองตอยอดความรูพ้ืนฐานในภาคบังคับ และ
ปรั บ ตามวิ วั ฒ นาการของศาสตร มี โ จทย ป ญ หาที่ ท า ทายให
ความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี และ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพือ่ สรางความรู นัก ศึกษาคน ควาหาความรู ในการพั ฒนาศักยภาพ ประยุกต ใ ช
ศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน
ใหม
เพื่อการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น ตลอดจนเพื่อศึกษาวิจัยและสราง
องคความรูใหม
รายวิ ช าที่ เ ป ด สอนส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษา
มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
มีความคิดริเริม่ สรางสรรคในการแกไข
ปญหา และขอโตแยงโดยการแสดงออกซึ่ง สรางสรรคในการแกไขปญหา กระตุนใหนักศึกษาหาขอโตแยง
ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู นํ า ในการแสวงหา
ภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่
ทางเลือกใหมที่เหมาะสมและปฏิบัติได
เหมาะสมและปฏิบัติได
มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา
สรางโจทยปญหาของรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษามี
และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทาง ความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางใน
วิชาการ วิชาชีพและสังคมอยางมีเหตุผลที่ การแกปญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอยางมีเหตุผลที่
สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร
สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตรแบบสหวิทยาการและ
แบบสหวิทยาการและพหุวทิ ยาการเพื่อ
พหุวิทยาการเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของ สงเสริมใหนักศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาความรูอ ยาง
ตอเนื่อง และการแลกเปลี่ยนความรูอยางมีระบบ มีความมุงมั่น
ศาสตรทั้งหลาย และมีความมุงมั่นในการ
ในการพัฒนาสมรรถนะ ของตนอยูเสมอ
พัฒนาสมรรถนะ ของตนอยูเ สมอ
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2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละ ดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวนิ ัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมที่
เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอื่น เขาใจโลก
มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
(2) สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
(3) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม และ จริยธรรม
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟงในความเห็นของผูอื่น
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้น เรี ย นให ต รงเวลา ตลอดจนการแต ง กายที่ เ ป น ไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาต อ งมี ค วาม
รับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ
ซื่อสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอน
ทุกคนตองสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เชน ใหนักศึกษาเขารวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ยกยองเชิดชูนักศึกษาที่ทําความดีและเสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินการตรงเวลาของนักศึกษาในเรื่อง การเขาชั้นเรียน การสงงานและการรวมกิจกรรม
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(2) ประเมินจากการมีวินยั และพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกีย่ วกับวิชาชีพในกลุม สาขาที่ตนเรียนรูเพื่อใชในการปฏิบัติงานในอาชีพได
โดยมีมาตรฐานความรูที่ครอบคลุมในสิ่งตอไปนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู วิชาชีพวิศวกรรม และวิชาที่สอนอยางกวางขวาง
ลึกซึ้งและเปนระบบ
(2) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
(3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ และความกาวหนาของความรูเฉพาะดาน ใน
สาขาวิชาที่จะสอนและสาขาวิชาที่เกี่ยวของอยางลึกซึ้ง ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ตระหนักถึง
ความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยตอยอดความรู
(4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูหรือวิชาชีพทางวิศวกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งภาคทฤษฎีการมอบหมาย
งาน การคนควา สรางองคความรูดวยตนเอง การปฏิบัติที่สามารถนําไปสรางงาน แกปญหางานอุตสาหกรรม
ในสภาพแวดลอมจริง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอุตสาหกรรม การสังเคราะหงานสรางสรรค ทั้งนี้
ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชานอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยทัศนศึกษา หรือ
เชิญผูเชี่ยวชาญในงานอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอยและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทํา
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(3) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียนและสถานประกอบการ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพือ่ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสืบคนขอมูล คิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ทันตอองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
การวิจัย การแกปญหา และพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
(2) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออกและนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
(3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการพัฒนา
ศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
(4) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) การบรรยาย การอภิปรายกลุม
(2) การทําโครงงาน
(3) การระดมความคิดและนําเสนอ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเชนประเมินจากรายงาน และการ
นําเสนอในชัน้ เรียนการทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณเปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม

105
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น เขาใจผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ และทางสังคม
(2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
(3) มีภาวะผูนาํ และผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย มีภาวะผูนําและผู
ตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับ สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมได
ในประเด็นที่เหมาะสม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม การทํ า งานที่ ต อ งประสานงานกั บ ผู อื่ น ทั้ ง ใน
สาขาวิชาและตางสาขาวิชาการคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่นหรือผูมีประสบการณ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการประชุมกลุม การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆและความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลขาวสารทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร ภาษา
พูดและภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว
(2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดใี นการประมวลผลและเลือกใชขอมูลสารสนเทศ แปล
ความหมาย และเลือกใช ขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตไดอยาง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความสม่ําเสมอและตอเนื่อง
(3) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอดวย
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน
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(4) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ คอมพิวเตอร และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
2.5.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นาการเรี ย นรู ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองและ
สถานการณเสมือนจริงและนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสมเรียนรูเทคนิคการประยุกตใชตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎีการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการสื่อสารหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัดเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ทีม่ ีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานการจัดการเรียนรู
2.6.1 ผลการเรียนรูดานการจัดการเรียนรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เปนทางการ (Formal)
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการและมีความสามารถ
ในดานการปฏิบัติงานและประยุกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนรู
นักศึกษาตอยอดองคความรูที่ไดจากการศึกษาในภาคบังคับและปรับตามวิวัฒนาการของศาสตรโดย
ใหนักศึกษาคนควาหาความรูในการพัฒนาศึกษาการประยุกตใชศาสตรดังกลาวได เพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู
ในแบบที่กําหนด ไดอยางถูกตองและแกปญหาได
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการจัดการเรียนรู
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การคนควา การเสนอแนวคิด
แกปญหา การนําเสนอ การแกปญหาจากสถานการณตางๆ การจัดทําเอกสารรายงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
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ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรู
บางเรื่องก็ได
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพือ่ การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครือ่ งมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ แปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การ
ระหวางบุคคล
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
และความ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
●ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1
01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ
01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
และความ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
02-001-101
02-001-103

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทัว่ ไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

02-001-104
02-002-101
02-002-104
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมที่
เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอื่น เขาใจโลก
มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
(2) สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
(3) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม และ จริยธรรม
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟงในความเห็นของผูอื่น
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
(1) มีความรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู วิชาชีพวิศวกรรม และวิชาที่สอนอยางกวางขวาง
ลึกซึ้งและเปนระบบ
(2) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
(3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ และความกาวหนาของความรูเฉพาะดาน
ในสาขาวิชาที่จะสอนและสาขาวิชาที่เกี่ยวของอยางลึกซึ้ง ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ตระหนัก
ถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยตอยอดความรู
(4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูหรือวิชาชีพทางวิศวกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะทางปญญา
(1) สามารถสืบคนขอมูล คิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ทันตอองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
การวิจัย การแกปญหา และพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
(2) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออกและนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
(3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการพัฒนา
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ศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
(4) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น เขาใจผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ และทางสังคม
(2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยาง
สรางสรรค
(3) มีภาวะผูนาํ และผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย มีภาวะผูนําและผู
ตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับ สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคม
ไดในประเด็นที่เหมาะสม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลขาวสารทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร
ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว
(2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดใี นการประมวลผลและเลือกใชขอมูลสารสนเทศ แปล
ความหมาย และเลือกใช ขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตได
อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความสม่ําเสมอและตอเนื่อง
(3) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอดวย
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน
(4) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ คอมพิวเตอร และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
ทักษะการจัดการเรียนรู
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการและมีความสามารถ
ในดานการปฏิบัติงานและประยุกตการปฏิบัติงานในสภาพจริง

115

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

52-012-101 จิตวิทยาสําหรับครู
52-012-102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
52-012-103 ความเปนครู
52-012-104 การพัฒนาหลักสูตร
52-012-205 ปรัชญาการศึกษา ภาษาและ
วัฒนธรรม
52-012-206 การวัดและประเมินผล
การศึกษา
52-012-207 การจัดการเรียนรูและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
52-012-308 ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา

คุณธรรมจริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ                         

52-012-309
เรียนรู
52-012-310 การเตรี ยมประสบการณ
วิชาชีพ
52-012-311 คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณเกี่ยวกับความเปนครู
52-012-512 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู 1
52-012-513 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู 2
52-013-201 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ดวยคอมพิวเตอร
52-013-202 การประยุกตใชคอมพิวเตอร
กับการสอน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1 2
52-013-203 ฐานข อมู ลและสารสนเทศ  
ทางการศึกษา
52-013-304 การพัฒนาและประเมินผล  
โครงการ
52-013-305 การพั ฒนาสื่ อการสอนและ  
บทเรียนสําเร็จรูป
52-013-406 การวิ เ คราะห ป ญ หาทาง  
การศึกษาและอาชีพ
52-013-407 การเขียนรายงานและนําเสนอ  
ผลงานทางวิชาการ
 
52-013-408 การศึกษาอิสระ
 
02-511-103 ฟสิกสพื้นฐาน 1
02-511-104 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1  
 
02-411-105 เคมีประยุกต

ความรู

ทักษะทางปญญา

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู

3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
1

52-001-101 ฝกฝมือเบื้องตน

52-001-102 การเขียนแบบวิศวกรรม

52-001-103 วัสดุวิศวกรรม

02-311-106 แคลคูลัส 1

02-311-107 แคลคูลัส 2

52-122-201 วงจรไฟฟา
52-122-202 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 
52-122-203 เครื่องมือวัดและการวัดทาง 
ไฟฟา
52-122-204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สําหรับงานวิศวกรรมไฟฟา

52-122-205 การวิเคราะหวงจรไฟฟา

52-122-206 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
52-122-307 การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา 

คุณธรรมจริยธรรม

2









3









4









ความรู

5









1









2









3









ทักษะทางปญญา

4









1









2









3









4









การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1









2









3









4









5









1









2









3









ทักษะการ
จัดการเรียนรู

4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1 2 3
52-122-308 กลวิ ธี การสอนช างเทคนิ ค   
ไฟฟา
52-122-309 การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา   
52-122-310 การพั ฒ นาการสอนวิ ช า   
วิศวกรรมไฟฟา
52-122-411 ก า ร เ ต รี ย ม โ ค ร ง ง า น   
วิศวกรรมไฟฟา
  
52-122-412 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
52-122-413 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา   
52-132-201
คณิ ตศาสตร วิ ศวกรรม   
อิเล็กทรอนิกส
52-132-202 พื้ น ฐ า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห   
วงจรไฟฟา
  
52-132-203 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

ความรู

ทักษะทางปญญา

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู

4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1 2 3
  
52-132-304 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
52-132-305
การวิ เคราะห วงจร   
อิเล็กทรอนิกส
52-132-306 วงจรดิจิตอลและการออกแบบ   
ลอจิก
52-132-307 กลวิธีการสอนชางเทคนิค   
อิเล็กทรอนิกส
52-132-308 การฝกงานทางวิศวกรรม   
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
52-132-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม   
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
  
52-132-410 ไมโครคอนโทรลเลอร
52-132-411 การพั ฒนาการสอนวิ ชา   
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

ความรู

ทักษะทางปญญา

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู

4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1 2
52-132-412
โครงงานวิ ศวกรรม  
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
52-132-413
สั มมนาทางวิ ศวกรรม  
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
52-142-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  
52-142-102 โครงสร างข อมู ลและขั้นตอน  
วิธี
52-142-203 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ  
การออกแบบวงจรสํ าหรั บวิ ศวกรรม
คอมพิวเตอร
52-142-304 วงจรดิจิตอลและการออกแบบ  
ลอจิก
52-142-305
การสื่ อสารข อมู ลและ  
เครือขาย คอมพิวเตอร
 
52-142-306 การออกแบบฐานขอมูล

ความรู

ทักษะทางปญญา

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู

3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1 2 3
52-142-307 กลวิ ธี การสอนช างเทคนิ ค   
คอมพิวเตอร
52-412-308 การฝ กงานทางวิศวกรรม   
คอมพิวเตอร
  
52-142-309 ระบบปฏิบัติการ
52-142-410 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม   
คอมพิวเตอร
52-142-411 การพั ฒนาการสอนวิ ชา   
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
52-142-412
โครงงานวิ ศวกรรม   
คอมพิวเตอร
52-142-413 สั มมนาทางวิ ศวกรรม   
คอมพิวเตอร
52-123-301 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา 1   

ความรู

ทักษะทางปญญา

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู

4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

123

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1 2 3
  
52-123-302 ระบบควบคุม
52-123-303 วงจรดิจิตอลและการออกแบบ   
ลอจิก
  
52-123-304 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
  
52-123-305 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
  
52-123-306 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา
52-123-307 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟา   
ยอย
52-123-308 ไมโครโปรเซสเซอรและ   
ไมโครคอนโทรลเลอร
  
52-123-309 การออกแบบระบบไฟฟา
  
52-123-310 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
52-123-311 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา 2   

ความรู

ทักษะทางปญญา

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู

4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1 2
52-123-312 การควบคุ มอั นดั บและ  
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
52-123-413 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง  
 
52-123-414 วิศวกรรมแสงสวาง
52-123-415 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงาน  
อุตสาหกรรม
52-123-416 การบริหารความปลอดภัยใน  
โรงงาน
52-123-417 การปองกันระบบไฟฟากําลัง  
และรีเลย
52-123-418 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา
 
52-123-419 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา  
52-133-201 การโปรแกรมคอมพิ วเตอร  
สําหรับอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

ความรู

ทักษะทางปญญา

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู

3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

52-133-302 ปฏิบัติการวงจร
อิเล็กทรอนิกส
52-133-303 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
52-133-304 การวัดและเครื่องมือวัดทาง
อิเล็กทรอนิกส
52-133-405 คลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา
52-133-406 หลักการของระบบสื่อสาร
52-133-407 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร
52-133-408 การสื่อสารทางแสง
52-133-409 วิศวกรรมไมโครเวฟ
52-133-410
ปฏิ บั ติ การวิ ศวกรรม
ไมโครเวฟ
52-133-411 วิศวกรรมสายอากาศ

ความรู

ทักษะทางปญญา

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

ความรู

ทักษะทางปญญา

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
การประมวลผลสัญญาณ                         

52-133-412
ดิจิตอล
52-133-413 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
52-133-414 การสื่อสารขอมูล
52-133-415 การออกแบบระบบดิจิตอล
52-133-416
การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส
52-133-417 การสื่อสารระบบดิจิตอล
52-133-418
วิ ศวกรรมการสื่ อสาร
อิเล็กทรอนิกส
52-133-419 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่
52-133-420 การวิเคราะหและออกแบบ
วงจรความถี่สูง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1 2
52-133-421 วิศวกรรมสายสงและโครงขาย  
การสื่อสาร
52-133-422 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรม  
อิเล็กทรอนิกส
52-133-423 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรม  
โทรคมนาคม
 
52-133-424 ปฏิบัติการ
ไมโครคอนโทรลเลอร
 
52-143-201 คณิตศาสตรดิสครีต
52-143-202
สถาป ตยกรรมและ  
องคประกอบคอมพิวเตอร
 
52-143-303 วิศวกรรมซอฟตแวร
52-143-304 ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม  
คอมพิวเตอรเพื่อการประยุกต

ความรู

ทักษะทางปญญา

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู

3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1 2
52-143-305 การเชื่อมไมโครโปรเซสเซอร  
และการประยุกตใชงาน
52-143-306 การวิ เคราะห และออกแบบ  
ระบบ
 
52-143-307 คอมพิวเตอรกราฟกส
52-143-308 การออกแบบและพัฒนา  
คอรสแวรสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน
52-143-309 หั วข อพิ เศษทางวิ ศวกรรม  
คอมพิวเตอร
05-412-310 การออกแบบระบบที่ ใช  
ไมโครโปรเซสเซอร สํ าหรั บวิ ศวกรรม
คอมพิวเตอร
52-143-311 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับ  
วิศวกรคอมพิวเตอร

ความรู

ทักษะทางปญญา

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู

3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1 2 3
  
52-143-312 ปญญาประดิษฐ
52-143-313 ความปลอดภั ยของระบบ   
เครือขายและระบบคอมพิวเตอร
  
52-143-314 เครือขายแบบไรสาย
52-143-315 หั วข อคั ดสรรทางวิ ศวกรรม   
คอมพิวเตอร
52-143-316 หั วข อชั้ นสู งทางวิ ศวกรรม   
คอมพิวเตอร
52-143-317 ป ญหาพิ เศษทางวิ ศวกรรม   
คอมพิวเตอร

ความรู

ทักษะทางปญญา

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และการใช
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการ
จัดการเรียนรู

4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมี
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผลการเรียนรู
ตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต ร มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพี่ อ ใช ใ นการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อ
นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ใชการประเมินดังนี้
1) ภาวะการได ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต โดยประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ในด า นของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขา
ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ
คุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารย
พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และ
เปนไปตามขอบั งคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว าด วยการศึ กษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)

131
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณวิชาชีพ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอืน่ ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม พัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชีย่ วชาญใน
สาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
เปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชาและอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนาํ
ในการสรางองคความรูใหมๆ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรูมีแนวทางการเรียนที่สราง
ทั้งความรูความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมคี ุณภาพ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางตอเนื่อง

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 3ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชา
ใหนกั ศึกษาไดศึกษาความรูท ี่
ทันสมัยดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู
และหรือผูชวยสอนเพื่อกระตุน
ใหนกั ศึกษาเกิดความใฝรู

การประเมินผล
1. หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดและมีการ
ปรับปรุงสม่ําเสมอ
2. จํานวนวิชาเรียนที่มภี าคปฏิบัติและ
วิชาเรียนที่มีแนวทางใหนกั ศึกษาได
ศึกษาคนควาความรูใหมไดดว ย
ตนเอง
3. จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณและการพัฒนาอบรม
ของอาจารย
4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรูและบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอนและการสนับสนุน
การเรียนรูของผูสนับสนุนการ
เรียนรูโดยนักศึกษา

133
เปาหมาย

การดําเนินการ
การประเมินผล
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมี
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ
หรือเปนผูมีประสบการณใน
ทุก 2 ป
สาขาที่เกี่ยวของ ไมต่ํากวา 5 ป 7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
และมีจํานวนคณาจารยประจํา
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกทุกๆ 4 ป
ไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน
8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอน
การศึกษาทุกๆ 2 ป
เปนผูนําในทางวิชาการและ
หรือเปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดานวิศวกรรมไฟฟาหรือใน
ดานที่เกีย่ วของ
7. สงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตรใหไดรับความรูใน
หลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปและภายนอกอยาง
นอยทุก 4ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษาอาจารยอุปกรณ
เครื่องมือวิจัยงบประมาณ
ผลงานทางวิชาการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชหลักสูตรและการเรียน
การสอน

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจายตอนักศึกษาหนึ่งคนตอป และมีการคํานวณรายรับจากงบประมาณแผนดิน
และรายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเพียงพอตอการดําเนินการ
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
(1) หองปฏิบัติการวิศวกรรมการเชื่อม
(2) หองปฏิบัตกิ ารทดลองโลหะวิทยา
(3) หองปฏิบัตกิ ารไฮดรอลิกสนิวแมติกส
(4) หองปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติ
(5) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยออกแบบการผลิต
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2)จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง
(3) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบัตกิ ารทาง 1. จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบัติการ 1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
ทางวิศวกรรมไฟฟาที่มีความ
วิศวกรรมไฟฟาและชองทางการ
เครื่องมืออุปกรณตอหัวนักศึกษา
เรียนรูเพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน พรอมใชงานอยางมี
ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ
หองเรียนนอกหองเรียนและเพื่อการ ประสิทธิภาพ
และเครื่องมือ
เรียนรูไดดวยตนเองอยางเพียงพอมี 2. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง 2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
หนังสือตําราและศูนยการเรียนรู เรียนทีม่ ีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณ
ประสิทธิภาพ
ดวยตนเองเพือ่ การเรียนรู
ตางๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือตําราและ
สื่อดิจิตอลวัสดุฝกที่มีใหบริการ
และสถิติการใชงานหนังสือตํารา
สื่อดิจิตอล
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1 สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หรือวุฒิที่เกี่ยวของ
1.2 มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและ
มีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มี ค วามรูมีทั ก ษะในการจั ด การเรีย นการสอนและการประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ข องนัก ศึ ก ษาและมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลการเรียนการสอน และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และได
บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตอไป
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มีนโยบายในการเชิญอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มารวมสอนในบางหัวขอที่ตองการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวยการสอบขอเขียนและการสอบ
สัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง
4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการ เพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรมการผลิต
หรือสาขาที่เกี่ยวของ ในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอนอยางตอเนื่องรวมทั้งสนับสนุนให
อาจารยมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นโดยอาจรวมมือกับอาจารยตางสาขา
หรือตางมหาวิทยาลัย/สถาบัน การสนับสนุนสามารถทําไดในรูปของการใหคาเดินทางไปเสนอผลงานทาง
วิชาการ รวมทั้งการลดภาระงานสอนใหเหมาะกับเวลาที่ใชเพื่อเพิ่มพูนความรูประสบการณ และการทําวิจัย ใน
กรณี ที่ อ าจารย ไ ม ถ นั ด ในการเพิ่ ม พู น ความรู โ ดยผ า นการทํ า วิ จั ย ได ห น ว ยงานอาจสนั บ สนุ น ให อ าจารย
เขารวมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในชวงปดภาคการศึกษาเพื่อใหอาจารยไดมีประสบการณจริงในงาน
วิศวกรรมไฟฟา
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนกั ศึกษา
(1) จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา
(2) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
(3) มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(4) มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม
(5) มีกองทุนกูย ืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด สามารถที่ จ ะยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินผลของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากสถานประกอบการ
(1) ใหมีการสํารวจประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวะการไดงานทําของบัณฑิต และจาก
แหลงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการแรงงาน
(2) ใหมีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพือ่ ใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไปทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือมีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ80
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ปที่ 1
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
X X X X X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
-

มีการดําเนินกิจกรรม
ไมมีการดําเนินกิจกรรม

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

X
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํารวมทั้ง
ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
(2) อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ประชุมเพื่อขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารย
ทานอื่น หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
(3) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือ
การสนทนากั บ กลุ ม นั ก ศึ ก ษา ระหว า งภาคการศึก ษา โดยอาจารย ผู ส อนและประเมิ น จากการเรี ย นรูข อง
นักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
(2) การประเมิ น การสอนของอาจารย จ ากการสั ง เกตในชั้ น เรี ย นถึ ง วิ ธี ก ารสอน กิ จ กรรม งานที่
มอบหมายแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
(3) นําผลการประเมินการสอนมาใชในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของอาจารยแตละทาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กลยุทธการประเมินผล วาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริงเพื่อนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการ
สอนใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับที่ตองการ ไดมีวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปน
ลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา การประเมินผลของแตละรายวิชา
เปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม
การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผล
หลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูบริหารหลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การ
เทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคม
วิชาชีพ เชน จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน
การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมินวาบัณฑิต
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเป น ผู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเอง สามารถ
ประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปนทําดวยการจําลองสถานการณ
ตาง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะที่ตองการหรือไมเพื่อใชเปนแนวทางในการประเมิน
นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่นักศึกษาไดเรียนวิชา
ประสบการณภาคสนาม หรือผูจางงานหลังจากที่เปนบัณฑิตออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก
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นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ .2548 ขอ 12
วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ .2549 วาดวยมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
(3) ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชาจะทําใหทราบปญหาของการบริหาร
หลักสูตร กรณีที่พบปญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานัน้ ๆ ไดทันทีซงึ่ ก็จะเปนการปรับปรุงยอย
ซึ่งทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัตแิ ละผลงานอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

