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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology Program in Electrical Engineering (Continuing
Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
ชื่อยอ (ไทย)
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Industrial Technology (Electrical Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ) B.Ind.Tech. (Electrical Engineering)
3. แขนงวิชา
- วิศวกรรมไฟฟา
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
82 หนวยกิต

(Electrical Engineering)
(Computer Engineering)
(Electronic and Telecommunication Engineering)

2
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2556
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2556
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญา
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักเทคโนโลยีดานวิศวกรรมไฟฟา ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
(2) นักเทคโนโลยีดานวิศวกรรมฝายขาย
(3) นักเทคโนโลยีอิสระ
(4) นักเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นายวรินทร สุดคนึง ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ Ph.D. (Electrical Engineering-Computer Engineering),
2555 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นายทวีศักดิ์ ตรงติรกุล ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม), 2554
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นางสาวอัมภาภรณ พีรวณิชกุล ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ), 2546 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. วาที่รอยตรีเกริกวุฒิ รังสีปญญา ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2544
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นายพิสิฐ สอนละ ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม), 2545
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากสถานการณการแขงขันทางดานเศรษฐกิจในปจจุบันมีความรุนแรง อีกทั้งความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กลาวถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม
และการแขง ขัน กัน ในกลุ ม ผู ผ ลิต อัน เปน ปจ จัย สํ า คัญ ในการกํ า หนดโอกาสทางเศรษฐกิจ และสัง คม
โดยเฉพาะขอ ผูก พัน ที่จ ะเขา สูป ระชาคมอาเซีย นในป พ.ศ.2558 ดว ยเหตุนี้ จึง มีค วามจํา เปน ตอ งเตรีย ม
ความพรอ มใหทัน ตอ การเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยีท างในอนาคต โดยจะตอ งมีก ารผลิต บุค ลากรที่มี
ความรูความสามารถ คุณธรรม และทักษะทั้งทางดานวิชาชีพและดานสังคม เพื่อใหเปนทรัพยากรบุคคลที่
มีค ุณ ภาพของประเทศในการขับ เคลื ่อ นเศรษฐกิจ บนฐานของอุต สาหกรรมและนวัต กรรมทาง
วิศ วกรรมไฟฟา ในการนี้จ ะตอ งมีก ารบริห ารจัด การองคค วามรูอ ยา งเปน ระบบ ทั้ง การพัฒ นาหรือ สรา ง
องคความรู รวมถึงการประยุกตใชหรือสรางเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟามาผสมผสานรวมกับจุดแข็งใน
สังคมไทยกับเปาหมายยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงดานสังคม ซึ่งปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเปน
ทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินคา
เพื่อสุขภาพ และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถิ่นและแพทยพื้นบาน สถานที่ทองเที่ยวและ
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การพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ จึงนับเปนโอกาสในการนําเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟามาสนับสนุนการ
พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นของไทยและสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
ได แตในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสูประเทศที่มี
ผลตอบแทนสูงกวา ขณะเดียวกัน การใชเทคโนโลยีชวยในการเขาถึงและสื่อสารขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดน
ทําใหการดูแลและปองกันเด็กและวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคนั้นเปนไปอยางลําบากมากขึ้น รวมถึง
ปญหาการกอการราย การระบาดของโรคสายพันธุใหมๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น
จึงจําเปนตองใหความรู เสริมสรางทักษะและจริยธรรมที่ถูกตองในการใชเทคโนโลยีของกลุมวัยกําลังศึกษา
การสงเสริมการใชเทคโนโลยีเปนกลไกดานหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน
ที่ตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ และเปนไปตามลําดับขั้นตอน สอดคลองกับ
วิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และ
ดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมอาเซียน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณดังกลาวในขอ 11.1 และ 11.2 ไดสงผลกระทบอยางยิ่งตอการพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุก ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดยไดมุงผลิตนักเทคโนโลยี
ที่ส ามารถบู ร ณาการความรู คน ควา หาความรู และใชค วามรู ไ ด อ ย า งถู ก ต อ งท า มกลางความเปลี่ย นแปลง
พรอมที่จะเรียนรูและสามารถปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงาน
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลิตบุคลากรทางอุตสาหกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมไฟฟาที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและ
ความพร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านได ทั น ที ทั้ ง ด า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ ซึ่ ง เป น ไปตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการมุงสูความเปนเลิศในระดับสากลดานเทคโนโลยีและการวิจัย
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกันในกลุม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอืน่ ตองมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน หากตองการมีความรูพื้นฐาน
ทางดานวิศวกรรมไฟฟาทั้งนี้การเลือกเรียนวิชาดังกลาวขึ้นอยูกับความสอดคลองของหลักสูตรอื่นที่ตองการมาเรียน
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13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหาสาระ
การจัดตารางสอนและตารางสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟา
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ก ารอุ ต สาหกรรม ด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ เพื่ อ
ตอบสนองตอตลาดแรงงานอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมอยางยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาที่มีความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพทางดานอุตสาหกรรม โดยสามารถนําความรูไปพัฒนาภาคการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่ อ ผลิ ต นั ก เทคโนโลยี ด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า ที่ มี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านภาคการผลิ ต
สามารถใชเทคโนโลยีและทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการติดตอสื่อสารมาบูรณาการในการแกปญหา
ดวยหลักการและเหตุผลปฏิบัติงานดวยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอยางรอบคอบอันกอใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน
1.2.3 เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต มีเจตคติที่ดีตองานและ
องคกร มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสํานึกในจรรยาบรรณแหงอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดีตอสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 รายงานผลการประเมิน
 ติดตามประเมินผลหลักสูตรอยาง
หลักสูตร
สม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง  ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ  รายงานผลการประเมินความ
กับความตองการของ
ตองการของผูประกอบการดาน
พึงพอใจในการใชบัณฑิต
อุตสาหกรรมและการ
อุตสาหกรรมการผลิต
ของสถานประกอบการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน  ปริมาณงานบริการวิชาการ
การสอนและบริการวิชาการ
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ
ตออาจารยในหลักสูตร
ใหมีประสบการณจากการ
แกองคกรภายนอก
 การศึกษาตอ
นําความรู มาปฏิบัติงานจริง
 การฝกอบรม - ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตผิ ูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา
กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชาคอมพิวเตอร หรือเทียบเทา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เขาศึกษาโดยระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาแรกเขาอาจพบปญหาการปรับตัวจากการที่เคยเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มาเปนการเรียนที่มีรูปแบบมหาวิทยาลัยอาจแตกตางจากเดิม เชน ดานสังคม การอยูรวมกัน การแบงเวลาและ
การมีสวนรวมในกิจกรรม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบงเวลาที่เหมาะสม
(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 ตั ก เตื อ น
ตลอดทั้งใหคําแนะนําแกนักศึกษา
(3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
75
75
75
75

2560
75

ชั้นปที่ 2

-

75

75

75

75

รวม

75

150

150

150

150

75

75

75

75

คาดวาจะจบการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)

ปงบประมาณ

รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา

2556
937,500

2557
1,875,000

2558
1,875,000

2559
1,875,000

2560
1,875,000

คาลงทะเบียน

540,000

975,000

975,000

975,000

975,000

เงินงบประมาณแผนดิน

225,000

450,000

450,000

450,000

450,000

1,702,500

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

รวมรายรับ

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

2556

2557

ปงบประมาณ
2558

425,625
255,375

825,000
495,000

825,000
495,000

825,000
495,000

825,000
495,000

-

-

-

-

-

255,375

495,000

495,000

495,000

495,000

2559

2560

936,375

1,815,000 1,815,000 1,815,000 1,815,000

681,000

1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000

681,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000
1,617,375 3,135,000 3,135,000 3,135,000 3,135,000
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึก ษาเปนแบบชั้น เรี ย น และเปนไปตามขอบังคั บมหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 82 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
15 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
6 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
61 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
16 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
30 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 เปนรหัสคณะ (5 = คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม)
หลักที่ 2 เปนรหัสระดับการศึกษา (2 = ระดับปริญญาตรี)
หลักที่ 3 เปนหลักสูตร/ สาขาวิชา (4 = หลักสูตร อส.บ. 5 = สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (อส.บ.))
หลักที่ 4 เปนหมวดวิชาเฉพาะ (0 = ไมระบุหมวดวิชา
1 = แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา
2 = แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
3 = แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร)
หลักที่ 5 เปนกลุมวิชา
1 = กลุมวิชาพืน้ ฐาน วิชาชีพ หรือวิชาแกน
2 = กลุมวิชาบังคับ
3 = กลุมวิชาเลือก
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
15 หนวยกิต ประกอบดวย
ก.1 กลุ ม วิ ช าภาษาต า งประเทศ 6 หน ว ยกิ ต ให เ ลื อ กศึ ก ษาจากรายวิ ช าต อ ไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
3(3-0-6)
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
3(3-0-6)
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค ( Technical English)
3(3-0-6)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)
3(3-0-6)
01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1)
3(3-0-6)
01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)
3(3-0-6)
01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)
3(3-0-6)
01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
3(3-0-6)
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(English for Communication in Daily Life)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)
3(3-0-6)
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)
3(3-0-6)
01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)
3(3-0-6)
01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)
3(3-0-6)
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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
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109

ก.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มนุษยกับสังคม (Man and Society)
3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ (Human Relations)
3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
3(3-0-6)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Life and Social Skills)
3(3-0-6)
สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
3(3-0-6)
สังคมกับการปกครอง (Society and Government)
3(3-0-6)
สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)
3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)
3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
3(3-0-6)
สันติศึกษา (Peace Studies)
3(3-0-6)
สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)
3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0-6)
ไทยศึกษา (Thai Studies)
3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
3(3-0-6)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน ( Human Behavior and Self Development) 3(3-0-6)

02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104

ก.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ประกอบดวย
คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร (Environment and Resource Management)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
61 หนวยกิต ประกอบดวย
ข.1 กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต ประกอบดวย
52-401-101 จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology)
52-401-102 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety Engineering)
52-401-103 การบริหารงานอุตสาหกรรม (Industrial Management)
52-401-104 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economics)
52-401-105 วิศวกรรมการบํารุงรักษา (Maintenance Engineering)
52-512-101
52-512-102
52-512-103
52-512-104
52-512-205
52-512-206

52-513-101
52-513-102
52-513-103
52-513-104
52-513-105
52-513-106
52-513-107
52-513-108
52-513-209
52-513-210

ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
16 หนวยกิต ประกอบดวย
คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Mathematics)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming)
การออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design)
การฝกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Internship)
การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา (Pre-Project in Electrical Engineering)
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา (Project in Electrical Engineering)

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

ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
30 หนวยกิต
ข.3.1 กลุมวิชาชีพเลือกแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา 30 หนวยกิต ใหเลือกศึกษา
จากรายวิชาตอไปนี้
การวิเคราะหวงจรไฟฟา (Electric Circuit Analysis)
3(2-2-5)
วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Engineering)
3(3-0-6)
ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller)
3(2-2-5)
เครื่องจักรกลไฟฟา 1 (Electrical Machines 1)
3(2-2-5)
ระบบควบคุม (Control Systems)
3(2-2-5)
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟาขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Electrical Instruments and Measurements)
การวิเคราะหวงจรขาย (Network Analysis)
3(3-0-6)
วิศวกรรมแสงสวาง (Illumination Engineering)
3(3-0-6)
การควบคุมอันดับและโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
(Sequence Control and Programmable Logic Controller)
การวิเคราะหและการปองกันระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
(Power System Analysis and Protection)

13
52-513-211
52-513-212
52-513-213
52-513-214
52-513-215
52-513-216
52-513-217
52-513-218
52-513-219
52-513-220
52-513-221
52-513-222

52-523-101
52-523-102
52-523-103
52-523-104
52-523-105
52-523-106
52-523-107
52-523-108
52-523-209
52-523-210
52-523-211
52-523-212

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเบื้องตน
(Fundamentals of Digital Signal Processing)
อิเล็กทรอนิกสกําลัง (Power Electronics)
ระบบขับเคลื่อนเซอรโว (Servo Drive System)
การรูจํารูปแบบและการประมวลภาพดิจิทลั
(Pattern Recognition and Digital Image Processing)
การออกแบบระบบไฟฟา (Electrical System Design)
ระบบคงทนตอความผิดพรอง (Fault Tolerant Systems)
ปญญาประดิษฐและนิวโรฟซซีสําหรับหุนยนตอุตสาหกรรม
(Artificial Intelligence and Neuro Fuzzy for Industrial Robotics)
การออกแบบและสังเคราะหระบบดิจิทัล (Digital System Design and Synthesis)
การผลิต การสง และการจายกําลังไฟฟา
(Electric Power Generation, Transmission and Distribution)
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา (Selected Topics in Electrical Engineering)
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Technology)
เครื่องจักรกลไฟฟา 2 (Electrical Machines 2)

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

ข.3.2 กลุมวิชาชี พเลือกแขนงวิ ชาวิศวกรรมอิ เล็ กทรอนิกสและโทรคมนาคม 30 หนวยกิ ต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuit Analysis)
3(2-2-5)
วงจรไฟฟา (Electric Circuits)
3(2-2-5)
ไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน ( Basic Microcontroller)
3(2-2-5)
หลักการของระบบสื่อสาร (Principles of Communication Systems)
3(2-2-5)
คลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา 1 (Electromagnetic Fields and Waves 1)
3(3-0-6)
การวัดและเครือ่ งมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
(Electronic Measurement and Instrumentation)
คลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา 2 (Electromagnetic Fields and Waves 2)
3(3-0-6)
การสื่อสารทางแสง (Optical Communication)
3(3-0-6)
วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering)
3(3-0-6)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering Laboratory)
1(0-3-1)
วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering)
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (Industrial Electronics)
3(3-0-6)
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52-523-213
52-523-214
52-523-215
52-523-216
52-523-217
52-523-218
52-523-219
52-523-220
52-523-221

52-533-101
52-533-102
52-533-103
52-533-104
52-533-105
52-533-106
52-533-107
52-533-108
52-533-209
52-533-210
52-533-211
52-533-212
52-533-213
52-533-214

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuit Design)
การสื่อสารระบบดิจิทัล (Digital Communication System)
วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Communication Engineering)
ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Communication Systems)
การวิเคราะหและออกแบบวงจรความถี่สูง
(Analysis and Design of High Frequency Circuits)
วิศวกรรมสายสงและโครงขายการสื่อสาร
(Communication Network and Transmission Line Engineering)
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
(Selected Topics in Electronics and Telecommunication Engineering)
ระบบควบคุมเชิงเสน (Linear Control Systems)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)

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

ข.3.3 กลุมวิชาชีพเลือกแขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 30 หนวยกิต ใหเลือกศึกษา
จากรายวิชาตอไปนี้
สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Architecture and Organization)
การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
(Analysis and Design of Data Structure and Algorithm)
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร (Computer Operating System)
3(2-2-5)
วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)
3(3-0-6)
การเชื่อมตอไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน
3(2-2-5)
(Microprocessor Interfacing and Application)
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต (Internet Programming)
3 (2-2-5)
การออกแบบฐานขอมูล (Database Design)
3(2-2-5)
การออกแบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network Design)
3(2-2-5)
คอมพิวเตอรกราฟกส (Computer Graphics)
3(2-2-5)
การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
3(2-2-5)
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)
3(3-0-6)
ระบบสมองกลฝงตัว (Embedded Systems)
3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมสําหรับเครือขาย (Network Programming)
3(2-2-5)
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร (Computer System Security)
3(2-2-5)
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52-533-215
52-533-216
52-533-217
52-533-218
52-533-219
52-533-220
52-533-221

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis and Design)
การทําเหมืองขอมูล (Data Mining)
การสื่อสารเครือขายแบบไรสาย (Wireless Network Communication)
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
(Laws and Ethics for Computer Engineers)
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(Selected Topics in Computer Engineering)
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(Special Topics in Computer Engineering)

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
01- xxx-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (1)
3
52-512-101 คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา
3
52-401-101 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3
52-401-102 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3
52-512-102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3
52-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (1)
3
52-xxx-xxx วิชาชีพเลือก (2)
3
รวม
21
ชั่วโมง / สัปดาห = xx

02- xxx-xxx
52-401-103
52-401-104
52-512-103
52-xxx-xxx
52-xxx-xxx
52-xxx-xxx

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1)
การบริหารงานอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
การออกแบบวงจรดิจิทัล
วิชาชีพเลือก (3)
วิชาชีพเลือก (4)
วิชาชีพเลือก (5)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = xx

ปที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน
52-512-104 การฝกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = 40

ทฤษฎี
3
3
3
3
2
x
x
x

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
0
6
0
6
2
5
x
x
x
x
x
x

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
21

ทฤษฎี
3
3
3
2
x
x
x
x

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
0
6
3
4
x
x
x
x
x
x
x
x

หนวยกิต
3
3

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
40
0
40
0

17

02-xxx-xxx
52-401-105
52-512-205
52-xxx-xxx
52-xxx-xxx
52-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

01- xxx-xxx
01- xxx-xxx
52-512-206
52-xxx-xxx
52-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (2)
วิศวกรรมการบํารุงรักษา
การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา
วิชาชีพเลือก (6)
วิชาชีพเลือก (7)
วิชาชีพเลือก (8)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = xx

หนวยกิต
3
3
1
3
3
3
3
19

ทฤษฎี
3
3
1
3
x
x
x
x

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
0
2
0
6
x
x
x
x
x
x
x
x

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชากลุมภาษาตางประเทศ (2)
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา
วิชาชีพเลือก (9)
วิชาชีพเลือก (10)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = xx

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ทฤษฎี
3
3
1
x
x
x
x

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
6
2
x
x
x
x
x
x
x
x
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ ฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต และ
การบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
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
01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม
ได แ ก การเปรี ย บเที ย บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และการเตื อ น การกํ า หนดเงื่ อ นไข ข า ว
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
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ
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English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
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 การใชโทรศัพท
การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมายและการตัดสินใจ
ทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
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 : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสราง
ของประโยค 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
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01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟง
เพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
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
01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
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 : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตงั้ และทิศทาง
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
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01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การจอง
ตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
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
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถาม
เปนภาษาจีนอยางพอเขาใจได
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 : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการ
สื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate with
other people appropriately
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01-002-222

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

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลชั้นสูง ไดแก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิงธุรกิจ วิธีการ

แปลปากเปลา
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 การจัด
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหา
สังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
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01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธใน
วัฒนธรรมไทย 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
01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของ
การวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บ
รวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล
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 กลยุทธ
การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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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 : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ 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
01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครอง
ของไทยสถาบันการเมืองการปกครอง 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 : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
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01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการ
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
01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา 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 : กํา เนิ ด สมาคมประชาชาติแ ห ง เอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต (อาเซี ย น) แนวคิด การรวมกลุ ม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุ ดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซีย น
เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
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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 ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
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 การ
อางอิง 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 สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
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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 ลักษณะความ
เชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
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 : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฏี บุ ค ลิ ก ภาพ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ บุ ค ลิ ก ภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และ
การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
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 : การพัฒนางานและ
พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษย
สัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
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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 : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
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 การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
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 พื้นที่
และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตร
เบื้องตนและการใหเหตุผล 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
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02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการ
และพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; electric
and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human
genome
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานทางสิ่ ง แวดล อ มและการจั ด การทรั พ ยากร หลั ก นิ เ วศวิ ท ยาและสมดุ ล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
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

02-002-104

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
3(3-0-6)
52-401-101 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: พื้ น ฐานจิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรม ความสํ า คั ญ ของความแตกต า งระหว า งบุ ค คลในด า น
อุตสาหกรรม การวิเคราะหงาน มนุษยสัมพันธในการบริหารงาน ทัศนคติที่ดีตอองคกรและความพอใจ
ในงาน ความเปนผูนํา การคัดเลือกกําลังคน เทคนิคการฝกอบรมคนงาน เทคนิคการใหคําปรึกษา จิตวิทยา
ในการสั่งงาน จิตวิทยาในการจูงใจเพื่อความปลอดภัย
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Basic industrial psychology; significance of individual differences in industry; job
analysis; human relation for administration; positive attitude and work satisfaction; leadership; recruitment
process; training techniques; advisory techniques; psychology for task assignment; safety motivation
52-401-102

วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในงานความปลอดภัย ความหมายของสัญลักษณและปายเตือน สาเหตุที่
กอใหเกิดอุบัติเหตุ วิธีการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมอาคารสูง การปองกันภัยสวนบุคคล
การปองกันไฟไหม การปองกันไฟฟาลัดวงจร ผลกระทบของอุบัติภัย การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
การจัดสภาวะแวดลอมในการทํางาน ความเสี่ยง การสอบสวนอุบัติเหตุ
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;
impact of accidents; use of the personal protective equipment; work environment management; risk;
accident investigation
52-401-103

การบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการจัดการ มนุษยสัมพันธในการทํางาน การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม กฎหมาย
การคา การตัดสินใจสําหรับการผลิต การพยากรณในงานการผลิต แถวคอย การเงิน การตลาด ลอจีสติกส
ซับพลายเชน ลีน การบริหารโครงการ การบริหารควบคุมคุณภาพทั้งระบบ การใชไอทีในการบริหาร
การศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน
Principles of management; human relation at work; productivity improvement; trade law;
decision for production; manufacturing forecast; queuing; finance; marketing; logistics; supply chain;
lean; project management; total quality control management; use of IT in administration; basic feasibility
study
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52-401-104

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เศรษฐศาสตรในงานวิศวกรรม การวิเคราะหตนทุน การคํานวณดอกเบี้ย การหา
มูลคาปจจุบันและมูลคารายป การหาอัตราผลตอบแทน การหาผลประโยชนตอเงินลงทุน การหาคา
เสื่ อ มราคา จุ ด คุ ม ทุ น การสร า งทางเลื อ กในการตั ด สิ น ใจลงทุ น ทางด า นเศรษฐศาสตร อั ต รา
ผลตอบแทน เงินเฟอของโครงการตางๆ
Economics in engineering works; cost analysis; interest calculation; present value
and an annuity value; rate of return; benefit investments; depreciation; break-even-point; alternative
investment decisions in economics; rate of return; inflation of the projects
52-401-105

วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
Maintenance Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจเครื่องจักรกล การ
วางแผนการตรวจซ อม ความปลอดภัย ในการปฏิ บัติ ง าน การซ อ มเครื่ อ งจั ก รกล การประเมิ น ผลการ
บํารุงรักษา การบํารุงรักษาแบบปองกันลวงหนา
Principles of machinery maintenance; causes of deterioration; machine inspection;
machine repair plan; work safety; machinery repair; maintenance evaluation; preventive maintenance

ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
52-512-101 คณิตศาสตรวศิ วกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สมการเชิงอนุพันธ ปญหาคาขอบเขต การวิเคราะหฟูเรียร การแปลงลาปลาซ การแปลง Z
การวิเคราะหเวกเตอร พีชคณิตเชิงเสน เมทริกซ การวิเคราะหเชิงซอน การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน
Differential equations; boundary-value problems; Fourier analysis; Z-transform; vector
analysis; linear algebra; matrix; complex analysis; introduction to numerical analysis
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52-512-102

การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนาโปรแกรม วิธีการเขียนผังงาน องคประกอบและโครงสรางภาษาคอมพิวเตอร
ตัวแปรและชนิดขอมูล การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง การโปรแกรมแบบฟงกชัน การเขียนโปรแกรม
สําหรับโครงสรางขอมูล การเขียนโปรแกรมติดตอ I/O และแฟมขอมูล หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
คลาสและวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ โพลิมอรฟซึม การหุมหอและการซอนรายละเอียด
Programming development; flowchart design; components and structures of computer
languages; data types and variables; structure programming; functions programming; programming for data
structure; I/O and data file programming; principle of Object Oriented Programming; class and object
creation; inheritance; polymorphism; encapsulation and information hiding
52-512-103

การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(2-3-4)
Digital Circuit Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบดิจิทัล วงจรดิจิทัลฟงกชันตางๆ เทคนิคการออกแบบวงจรดิ
จิทัล อุปกรณลอจิกชนิดโปรแกรมได ภาษาอธิบายฮารดแวร การตรวจสอบและการเลียนแบบการทํางาน
สัญญาณรบกวนในระบบดิจิทัลแบบตางๆ ตัวอยางการออกแบบระบบและการสรางดวยอุปกรณลอจิก
ที่สามารถโปรแกรมได
Introduction to digital systems; digital circuit functions; digital circuit design techniques;
programmable logic device; hardware description languages; verification and simulation; noise in digital
systems; system design examples and implementation using programmable logic devices
52-512-104

การฝกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา
3(0-40-0)
Electrical Engineering Internship
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกภาคปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรางประสบการณ
ในการทํางานอยางนอย 8 สัปดาห
At least 8-week training in industrial or commercial organizations to enhance work
experience

33
52-512-205

การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา
1(1-0-2)
Pre-Project in Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สํารวจความเปนไปไดของหัวขอโครงการ รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ศึกษาความเปนมาของ
ปญหา กําหนดจุดประสงค เปาหมาย ขั้นตอน และแผนการดําเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณเพื่อ
ดําเนินโครงการ และรายงานความกาวหนาของโครงการ
Feasiblility proposal survey; related data collection; problem statements; determination of
objectives, goals, working procedure; working plan; material and equipment preparation. Students are
required to submit progress reports periodically.
52-512-206

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา
3(1-6-2)
Project in Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-512-205 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิเคราะหแผนการดําเนินโครงการ ดําเนินโครงการตามแผน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบุปญหาและวิธีการแกปญหาภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษารายงานผลการดําเนินโครงงานเปน
ระยะๆ จัดทํารายงานโครงการที่สมบูรณ สอบผลการดําเนินงานในขั้นสุดทายโดยการนําเสนอผลงาน
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
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ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
52-513-101 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3(2-2-5)
Electric Circuit Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุปกรณในวงจรไฟฟาเบื้องตน การวิเคราะหแบบโหนดและเมซ ทฤษฎีการวางซอน วงจร
สมมู ล ย แ บบเทวิ นิ น และนอร ตั น การถ า ยโอนกํ า ลั ง ไฟฟ า สู ง สุ ด หาผลตอบสนองทรานส เ ซี ย นและ
ผลตอบสนองสภาวะคงตัวของวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ การวิเคราะหเฟสเซอร วงจรไฟฟา
หลายเฟส
Introduction to electrical devices; node and mesh analysis; superposition; Thevenin’s and
Norton equivalent circuits; maximum power transfer; transient and steady state responses of DC and AC
circuits; phasor analysis; multi-phase circuits
52-513-102

วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-513-101 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหเวคเตอร กฎของคูลอมบ สนามไฟฟาสถิตย พลังงานและศักยไฟฟา ตัวนําและ
ไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ สนามแมเหล็กสถิตย สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรตามเวลา สมการของแมกซเวลล
คลื่นระนาบ การประยุกตในงานสายสง สายอากาศ และการกระจายคลื่น
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
52-513-103

ไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
Microcontroller
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กลุมของไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลตางๆ สถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร การ
เปรียบเทียบขนาดของบัส หนวยความจําโปรแกรม หนวยความจําขอมูล รีจิสเตอรและการอางตําแหนง
ชุดคําสั่งภาษาแอสเซมบลี พอรตขนานและพอรตอนุกรม วงจรนับและจับเวลา การขัดจังหวะ การประยุกตใช
งานไมโครคอนโทรลเลอรในระบบควบคุมตางๆ
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Introduction to microcontrollers; microcontroller architectures; bus size comparison;
program memories; data memories; registers and addressing; instruction set in assembly language; parallel
and serial ports; timer and counter circuits; interrupts; applications of microcontrollers in control systems
52-513-104

เครื่องจักรกลไฟฟา 1
3(2-2-5)
Electrical Machines 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วงจรแมเหล็ก หมอแปลงไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน หลักการแปลงพลังงานกล
ไฟฟา พื้นฐานเครื่องจักรกลกระแสสลับ เครื่องกําเนิดไฟฟาซิงโครนัส มอเตอรซิงโครนัส เครื่องจักรกล
เหนี่ยวนําหลายเฟส พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง
มอเตอรเฟสเดียว และมอเตอรใชงานเฉพาะ
Magnetic circuits; transformers; introduction to power electronics; electromechanicalenergy-conversion principles; A.C machinery fundamentals; synchronous generators; synchronous motors;
poly-phase induction machines; D.C machinery fundamentals; D.C motors and generators; single-phase
and special-purpose motors
52-513-105

ระบบควบคุม
3(2-2-5)
Control Systems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบควบคุมแบบวงปดและแบบวงเปด ฟงกชันถายโอน แผนภาพการไหลของสัญญาณ
การวิเคราะหการออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ โลกัสของราก แผนภาพไนควิสต
แผนภาพโบเด เสถียรภาพของระบบ การชดเชยในระบบควบคุมเชิงเสน การประยุกตใชในงานระบบควบคุม
แบบดิจิทัล
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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52-513-106

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Electrical Instruments and Measurements
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หนวยวัด และเครื่องมือวัด ความปลอดภัยในการวัดทางไฟฟา ความเที่ยงตรงและความ
แมนยํา การวัดแรงดันไฟฟา กระแส และกําลังไฟฟา การวัดอิมพีแดนซที่ความถี่สูงและต่ํา ทรานสดิวเซอร
เครื่องมือวัดทางแมเหล็ก การวัดทางไฟฟาดวยเทคนิคดิจิทัล สัญญาณรบกวน ปรับปรุงคาอัตราสวนสัญญาณ
ตอสัญญาณรบกวน
Units and electrical 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-to-noise ratio
improvement
52-513-107

การวิเคราะหวงจรขาย
3(3-0-6)
Network Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-513-101 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กฎของเคอรชอฟฟ ตัวตานทานเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน ตัวตานทานหลายขา วงจร
ออปแอมป วงจรตัวตานทาน วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง การวิเคราะหสัญญาณซายนในสภาวะคงตัว
วงจรเชิงเสนไมแปรตามเวลา โทโปโลจีของวงจร วงจรสองพอรต วงจรหลายพอรต ความสัมพันธยอนกลับ
Kirchhoff’s laws; linear and non-linear resistors; multi-terminal resistors; operational
amplifier circuits; resistive circuits; first and second order circuits; sinusoidal steady-state analysis; linear
time-invariant circuits; circuit topology; two-port circuits; multi-ports; reciprocity
52-513-108

วิศวกรรมแสงสวาง
3(3-0-6)
Illumination Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หนวยและคําศัพทเฉพาะของแสงสวาง ตาและการมองเห็น สีและการจําแนกสี หลอดไฟฟา
โคมไฟฟา แสงสวางภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐานของการสองสวาง เทคนิคการออกแบบแสงสวาง
ภายในอาคาร แสงสวางและการอนุรักษพลังงาน การออกแบบแสงสวางภายนอกอาคาร การออกแบบการ
สองสวางและความสองสวางดวยคอมพิวเตอร
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Terminology in illumination engineering; eyes and visions; colors and classification; light
bulbs, lamp, interior and exterior light; standards for illumination; interior lighting design; energy
conservation for lighting; exterior lighting design; computer aided lighting design
52-513-209

การควบคุมอันดับและโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
Sequence Control and Programmable Logic Controller
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การเขียน
โปรแกรมดวยภาษามาตรฐานไออีซี (IEC) การใชคําสั่งชั้นสูง การพัฒนาฟงกชัน การสื่อสารแบบดิจิทัลและ
อนาลอกระหวางพีแอลซีกับอุปกรณอื่น การเขียนเอสเอฟซี (SFC) ในงานควบคุมแบบอันดับ การประยุกตใน
ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม จัดเก็บขอมูลในงานอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงาน ระบบความ
ปลอดภัย
Programming for Programmable Logic Controller (PLC); programming for International
Electrotechnical Commission (IEC) standard; 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, safety systems
52-513-210

การวิเคราะหและการปองกันระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Power System Analysis and Protection
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนและแนวคิดระบบไฟฟากําลัง ความสัมพันธกระแสและแรงดันในสายสง
การจําลองระบบ การคํานวณโครงขาย การศึกษาการไหลและควบคุมภาระโหลด ความผิดพรองสามเฟส
สมมาตร องคประกอบสมมาตร ความผิดพรองอสมมาตร ระบบปองกันระบบไฟฟากําลัง เสถียรภาพระบบ
การใชงานรวมกันของฉนวนกับการตอลงดิน
Introduction to power system; current and voltage relations of transmission lines; system
modeling; network calculation; load flow and load control; symmetrical three phase faults; symmetrical
components; asymmetrical faults; power system protection; system stability; insulation and grounding
coordination
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52-513-211

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamentals of Digital Signal Processing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-512-102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สัญญาณและระบบเวลาไมตอเนื่อง การวิเคราะหฟูริเยรเวลาไมตอเนื่อง การแปลงแซด การ
แปลงฟูริเยรไมตอเนื่อง วงจรกรองดิจิทัล การประยุกตใชงานในงานการประมวลผลภาพดิจิทัลและการ
ตรวจจับระยะไกล
Discrete-time signal and system; discrete-time Fourier analysis; Z-transform; discrete
Fourier transform; digital filters; applications in digital image processing and remote sensing
52-513-212

อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(2-2-5)
Power Electronics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังตางๆ ไดโอดกําลัง เอสซีอาร ทรานซิสเตอรกําลัง
มอสเฟทกําลัง ไอจีบีที ลักษณะของสารแมเหล็กและแกนแมเหล็กบางชนิด แกนหมอแปลงกําลัง แกนเฟอ
ไรต แกนผงเหล็กอัด เครื่องแปลงผันกําลัง เครื่องแปลงผันกระแสสลับเปนกระแสตรง เครื่องผกผัน เครื่อง
แปลงผัน ไซโคล เครื่องเปลี่ยนความถี่ การขับมอเตอรดวยสถานะของแข็ง การควบคุมมอเตอรกระแสตรง
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
52-513-213

ระบบขับเคลื่อนเซอรโว
3(3-0-6)
Servo Drive System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-513-212 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การขับเคลื่อนมอเตอรเหนี่ยวนํา หลักการเซอรโวที่ใชในกลศาสตรการเคลื่อนไหวในงาน
อุตสาหกรรม การควบคุมการทํางานของมอเตอรเซอรโวและเปรียบเทียบกับการขับเคลื่อนมอเตอรเหนี่ยวนํา
แบบเดิมการประยุกตใชงานมอเตอรเซอรโวในงานหุนยนตอุตสาหกรรม
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Induction motor drive; principles of servo for industrial kinematics; servo control and
comparison with traditional induction motor drive; applications of servos in industrial robotics
52-513-214

การรูจํารูปแบบและการประมวลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
Pattern Recognition and Digital Image Processing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-512-102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้ น ฐานการประมวลผลภาพ การตรวจจั บ และรวบรวมข อ มู ล ภาพ การดํ า เนิ น การทาง
พีชคณิตและลอจิก การแปลงคาระดับสีเทา การประมวลผลทางฮีสโตแกรม การประมวลผลโดยใชหนากาก
การกูคืนรายละเอียดขอมูลภาพ การตรวจจับขอบ การแบงสวนยอยของภาพ การประมวลผลภาพสีการ
ประยุกตในงานชีววิศวกรรมทางการแพทย ระบบดาวเทียม การควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
และการสืบหาหลักฐานทางอาชญากรรม
Image processing basics; image sensing and acquisition; arithmetic and logic operations;
gray-level transformations; histogram processing; neighborhood processing; image restoration; edge
detection; image segmentation; color image processing; applications in biomedical engineering, satellite
systems, industrial process control and criminal investigation
52-513-215

การออกแบบระบบไฟฟา
(3-0-6)
Electrical System Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : มาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟา อุปกรณปองกันระบบไฟฟา การวางแผนออกแบบ
ระบบไฟฟา การกําหนดขนาดสายประธานไฟฟา สายปอนและวงจรยอย การออกแบบระบบไฟฟาสําหรับ
บานพักอาศัย อาคารพาณิชยและโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิคการปรับปรุงคาองคประกอบกําลัง การตอ
ลงดิน 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
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52-513-216

ระบบคงทนตอความผิดพรอง
3(3-0-6)
Fault Tolerant Systems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แบบจําลองความผิดพรอง เทคนิคการเสริมซ้ํา การประเมินความนาเชื่อถือ รหัสเพื่อใช
ตรวจจับและแกไขขอผิดพลาด วงจรตรวจสอบตนเอง การวินิจฉัยขอผิดพรอง ซอฟตแวรคงทนตอความผิด
พรอง กรณีศึกษา
Fault modeling; redundancy techniques; reliability evaluation; error detecting and
correcting codes; self-checking circuits; fault diagnosis; software fault tolerance; case studies
52-513-217

ปญญาประดิษฐและนิวโรฟซซีสําหรับหุนยนตอตุ สาหกรรม
3(3-0-6)
Artificial Intelligence and Neuro-Fuzzy for Industrial Robotics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานทางป ญ ญาประดิ ษ ฐ การแก ป ญ หา และวิ ธี ก ารเรี ย นรู การพั ฒ นาระบบ
อัจฉริยะ การเรียนรูทางดานวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ และปญหาเงื่อนไขเหมาะสม พื้นฐานระบบโครงขาย
ประสาทเทียมและฟซซีลอจิก กระบวนการเรียนรูในระบบควบคุมฟซซีลอจิกแบบแบคพรอพพาเกชั่น การ
ประยุกตใชปญญาประดิษฐและฟซซีในงานวิศวกรรม
Basic knowledge of Artificial Intelligence (AI); problem solving and learning methods;
intelligent system development; learning in intelligent-system engineering and appreciate problems;
introduction to neural network and fuzzy logic; learning process in back propagation fuzzy logic control;
applications of AI and fuzzy logic in engineering
52-513-218

การออกแบบและสังเคราะหระบบดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital System Design and Synthesis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานการใชงานภาษาอธิบายฮารดแวรและการสังเคราะหวงจรอัตโนมัติในการออกแบบ
หลักการออกแบบขั้นสูง ภาษาเวอริล็อก การสังเคราะหวงจรจากภาษาอธิบายฮารดแวร การสังเคราะหวงจรที่
รวมผลของเวลา การออกแบบเพื่อใชซ้ํา
Introduction to the use of hardware description languages and automated synthesis in
design; advanced design principles; Verilog language; synthesis from hardware description languages;
timing-oriented synthesis; design for reuse
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52-513-219

การผลิต การสง และการจายกําลังไฟฟา
3(3-0-6)
Electric Power Generation, Transmission and Distribution
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-513-102 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของระบบไฟฟากําลัง แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา คุณลักษณะของโหลด
โรงตนกําลังไฟฟา การสงพลังงานไฟฟา อิมพีแดนซของสายสง เสถียรภาพของแรงดันไฟฟา การสงผาน
กําลังไฟฟาและการสูญเสีย การจายพลังงานไฟฟา โครงขายระบบสงจายกําลังไฟฟา การจัดบัสในระบบ
ไฟฟา การติดตั้งสายสงและสายจายอุปกรณ มาตรฐานและความปลอดภัย
Introduction to power system; electric power sources; load characteristics; power plants;
electric power transmission; impedance of transmission lines; line voltage stability; power transmission and
losses; power distribution; distribution networks; bus management in power system; transmission and
distribution line installation; standards and safety
52-513-220

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Selected Topics in Electrical Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หัวขอคัดสรรที่นาสนใจเกี่ยวกับ ไฟฟาอุตสาหกรรม การขับเคลื่อนชั้นสูง ระบบควบคุม
อัจฉริยะ ระบบสมองกลฝงตัวทางดานวิศวกรรมไฟฟา หรือหัวขออื่นที่เกี่ยวของทางวิศวกรรมไฟฟา
Selected interesting topics in industrial electrical system, advanced motor drive,
intelligence control system, embedded system, or other related topics in electrical engineering
52-513-221

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Engineering Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎีของวงจรไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟากระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส
ระบบจําหนายไฟฟา อุปกรณปองกันไฟฟาเบื้องตน วงจรแสงสวางและการออกแบบแสงสวางเบื้องตน
หมอแปลงไฟฟา การตอวงจรหม อแปลง ส วนประกอบและหลักการทํางานของมอเตอรเหนี่ยวนําชนิด
เฟสเดียวและสามเฟส การควบคุมมอเตอรไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
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Electric circuit theories; D.C circuits; single- and three-phase A.C circuits; power system
distribution; basic power protection equipment; basic illumination circuits and design; transformers;
transformer networks; components and principles of single- and three-phase induction motors; motor
control; basic electronic devices
52-513-222

เครื่องจักรกลไฟฟา 2
3(2-2-5)
Electrical Machines 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 52-513-104 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการการออกแบบทางแม เหล็กไฟฟาและการนํามาใชในเครื่ องจั กรกลกระแสสลับ
หลักการวงจรแมเหล็ก การคํานวณพารามิเตอรในวงจรสมมูลเครื่องจักรกลไฟฟาเหนี่ยวนํา ซิงโครนัส และ
แมเหล็กถาวรจากขอมูลทางเรขาคณิต การคํานวณการสูญเสียในลวดทองแดงและแกนเหล็ก ทฤษฎีและการ
ประยุกตใชไฟไนตเอเลเมนตในอุปกรณแมเหล็กไฟฟา
Electromagnetic design concepts and application to A.C machines; magnetic circuit
concepts; calculation of equivalent circuit parameters of induction, synchronous, and permanent magnet
machines from geometric data; copper and iron loss calculations; theory and application of finite elements
to electromagnetic devices
05-523-101

การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Circuit Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิเคราะหวงจรไดโอด การใหไบอัสทรานซิสเตอร การวิเคราะหวงจรขยายสัญญาณ
ขนาดเล็ ก ผลตอบสนองความถี่ วงจรขยายหลายภาค วงจรขยายผลต า ง วงจรขยายที่ มี ก ารป อ นกลั บ
ออปแอมปและการใชงาน วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถี่ วงจรขยายกําลัง การใชซอฟตแวรชวย
ในการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
Diode circuit analysis; transistor bias; analysis of small signal amplifiers; frequency
response; multi-stage and differential amplifiers; feedback amplifiers; operational amplifiers and
applications; oscillator circuits; filter circuit; power amplifiers and software simulation to analyse electronic
circuits
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52-523-102

วงจรไฟฟา
3(2-2-5)
Electric Circuits
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุปกรณในวงจรไฟฟาเบื้องตน การวิเคราะหแบบโหนดและเมซ ทฤษฎีการวางซอน วงจร
สมมู ล ย แ บบเทวิ นิ น และนอร ตั น การถ า ยโอนกํ า ลั ง ไฟฟ า สู ง สุ ด หาผลตอบสนองทรานส เ ซี ย นและ
ผลตอบสนองสภาวะคงตัวของวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
Introduction to electrical devices; node and mesh analysis; superposition; Thevenin’s and
Norton equivalent circuits; maximum power transfer; transient and steady state responses of DC and AC
52-523-103

ไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Microcontroller
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ไมโครคอนโทรลเลอร ต ระกู ล ต า งๆ
สถาป ต ยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร
บัส หนวยความจํา โปรแกรมหนวยความจําขอมูล รีจิสเตอรและการอางตําแหนงชุดคําสั่งภาษาแอสเซมบลี
พอรต ขนานและพอรตอนุกรม วงจรนับและจับเวลา การขัดจังหวะ การประยุกตใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอรในระบบตางๆ
Introduction to microcontrollers; microcontroller architecture; buses; program memories;
data memory; registers and addressing; instruction set in assembly language; parallel and serial ports; timer
and counter circuits; interruptions; applications of microcontrollers in various systems
52-523-104

หลักการของระบบสื่อสาร
3(2-2-5)
Principles of Communication Systems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบไฟฟาสื่อสาร การวิเคราะหและการสังเคราะหรูปสัญญาณ
การมอดู เ ลชั น และดี ม อดู เ ลชั น ในระบบอนาลอกและดิ จิ ทั ล สั ญ ญาณรบกวน การมั ล ติ เ พล็ ก ซ แ ละดี
มัลติเพล็กซ ระบบสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ การเขารหัสเพื่อปองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสัญญาณ ตัวอยาง
ระบบการสื่อสารสมัยใหม
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Introduction to electrical communication systems; signal analysis and synthesis; analog
and digital modulation and demodulation; noises; the multiplex and demultiplex; radio communication
system; coding for error protection for signals; examples of modern communication systems
52-523-105

คลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา 1
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields and Waves 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การอนุพันธเวกเตอรและการอินทิเกรตเวกเตอร ความเขมสนามไฟฟา ความหนาแนนฟลักซ
ไฟฟาและกฎของเกาส ความหนาแนนพลังงานไฟฟาสถิตและศักยไฟฟาสถิต การแกปญหาสนามไฟฟาสถิต
ความเขมสนามแมเหล็ก ความหนาแนนฟลักซแมเหล็กและกฎของแอมแปร พลังงานแมเหล็กและศัก ย
เวกเตอรแมเหล็ก สนามแปรเปลี่ยนตามเวลาและสมการแมกซเวลล การประยุกตใชงานสนามแมเหล็กไฟฟา
Vector differentiation and 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
52-523-106

การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Measurement and Instrumentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวัดและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัดแบบอนาลอก เครื่องมือวัด
แบบดิจิทัลสําหรับไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ การวัดความตานทาน ความเหนี่ยวนําและความจุ คา
ความคลาดเคลื่ อ นและค า ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากการวั ด บริ ด จ ไ ฟฟ า กระแสตรง บริ ด จ ไ ฟฟ า กระแสสลั บ
หลักการและการทํางานออสชิลโลสโคป เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
Introduction to measurement and instrumentation; analog instrumentation; digital
instrumentation for D.C and A.C circuits; resistance measurement; inductance and capacitance
measurement, accuracy and error in measurement; D.C and A.C bridge; principles and functions of
oscilloscopes; sensors and transducers
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52-523-107

คลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา 2
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields and Waves 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-523-105 คลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สมการแมกซเวลลและเงื่อนไขขอบเขตสนามแมเหล็กไฟฟา คลื่นระนาบในตัวกลางตาง ๆ
การโพลาไรซเซชัน การสะทอนและการสงผานของคลื่นระนาบ ทฤษฎีพอยนติ้ง ทฤษฎีสายสง หลักการของ
ทอนําคลื่น การแผกระจายของคลื่นแมเหล็ก ไฟฟา สายอากาศเบื้องตน
Maxwell’s equations and electromagnetic boundary conditions; plane wave reflection and
propagation in materials; polarization; plane wave reflection and propagation; Poynting’s theorem and
electromagnetic power; transmission line theory; introduction to antennas
52-523-108

การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
Optical Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คุณสมบัติและโครงสรางของใยแกวนําแสง การตรวจจับสัญญาณในใยแกว แหลงกําเนิด
สัญญาณแสง การสงลําแสงกําลังสูงและการคับปลิง อุปกรณตรวจจับลําแสง การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ การวัดคาตางๆ ของระบบ กรรมวิธีการผลิตใยแกวนําแสง
Properties and structures of optical fibers; signal detection in optical fibers; optical signal
generation; high-power beam and coupling; photo detectors; optical system analysis and design;
measurement in optical systems; production of optical fibers
52-523-209

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สนามแมเหล็กไฟฟา สายสงไมโครเวฟและทอนําคลื่น การวิเคราะหวงจรขายไมโครเวฟ
สมิธชารต การแมตชและการปรับอิมพีแดนซ สายสตริปและไมโครสตริป ไมโครเวฟเรโซเนเตอร ตัวแบง
กําลังและไดเรกชันนัลคัปเปอร วงจรกรองไมโครเวฟ วงจรขยายและวงจรออสซิลเลเตอรไมโครเวฟ ระบบ
การสื่อสารไมโครเวฟ
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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
52-523-210

ปฏิบตั ิการวิศวกรรมไมโครเวฟ
1(0-3-1)
Microwave Engineering Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สายสงไมโครเวฟและทอนําคลื่น การแมตชและการปรับอิมพีแดนซ สายสตริปและไมโครสตริป ไมโครเวฟเรโซเนเตอร ตัวแบงกําลังและไดเรกชันนัลคัปเปอร วงจรกรองไมโครเวฟ วงจรขยายและ
วงจรออสซิลเลเตอรไมโครเวฟ 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
52-523-211

วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
Antenna Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การพื้ น ฐานการวิ เ คราะห ส ายอากาศ การแพร ก ระจายคลื่ น ในระบบสายอากาศ
สายอากาศแบบไดโพลและลิเนียร การออกแบบสายอากาศและการวัดคุณสมบัติของสายอากาศ การกระจาย
คลื่นวิทยุ การกระจายคลื่นวิทยุตามผิวพื้นดินในชั้นบรรยากาศตาง ๆ
Fundamental concepts of antenna analysis; radio wave propagation in antenna systems;
dipole and linear antenna; antenna design and characterization of the antenna; radio propagation; radio
propagation in earth’s atmosphere
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52-523-212

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
(3-0-6)
Industrial Electronics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม เซนเซอรและทรานสดิวเซอร อินเวอรเตอร
วงจรเชิงลําดับและการประยุกตใช วงจรตั้งเวลาและวงจรนับ ตัวควบคุมเชิงลําดับที่โปรแกรมได ตัวควบคุม
กระบวนการและการประยุกตในระบบควบคุมอัตโนมัติ
Industrial electronic equipments; sensors and transducers; inverters; sequential circuits and
applications; timer circuits and counter circuits; programmable logic controllers; process control and
applications in automatic control systems
52-523-213

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronic Circuit Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบวงจรขยายที่ใช BJT MOSFET และ JFET การออกแบบวงจรขยายหลายภาค
วงจรขยายผลตางและวงจรขยายกําลัง การออกแบบฟงกชันอิเล็กทรอนิกสดวยออปแอมปและโอทีเอ
การออกแบบวงจรผลิตความถี่ วงจรกรองความถี่ วงจรแหลงจายไฟตรง การใชซอฟทแวรชวยในการ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
Design of BJT; MOSFET and JFET amplifier circuits; design of multistage, differential,
and power amplifiers; functional electronic circuits designed by Op-Amp and OTA; design of sinusoidal
oscillators; filter circuits; DC power supplies; simulation using EDA software
52-523-214

การสื่อสารระบบดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Communication System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความนาจะเปนและตัวแปรสุม สัญญาณแรงดันและสัญญาณรบกวน การสงสัญญาณดิจิทัล
เบสแบนดพัลซโคดโมดูเลชั่น การมัลติเพล็กซสําหรับการสงเบสแบนดแบบดิจิทัล วิทยุดิจิทัล การเขารหัส
และตรวจจับรหัสผิดทฤษฎีขาวสาร ตัวอยางการสื่อสารระบบดิจิทัล
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Probability and random variables; voltage and noise signals; baseband pulse transmission;
pulse code modulation; multiplexing for digital baseband transmission; digital radio; coding and error
correcting codes; information theory; example of digital communication
52-523-215

วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Communication Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของระบบสื่อสารสัญญาณและสัญญาณรบกวน ฮารดแวรและเทคนิควงจรที่
ใชในการสื่อสาร วงจรมอดูเลชั่นและดีมอดูเลชั่น วงจรจูนและวงจรกรองความถี่ ตัวขยายความถี่วิทยุ
เครื่องรับและเครื่องสง AM/FM เฟสล็อกลูป การสังเคราะหความถี่ วงจรและระบบโทรศัพท การสงสัญญาณ
ดวยคลื่นวิทยุ ระบบการสื่อสารดิจิทัล การสงสัญญาณดิจิทัลเบสแบนด ความรูเบื้องตนของอุปกรณและระบบ
สําหรับการสื่อสารดวยแสง
Introduction to signal communication and noise; hardware and circuit design techniques
for communication; modulation and demodulation circuits; tuned and filter circuits; radio frequency
amplifiers; AM/FM receivers and transmitters; phase locked loops; frequency synthesis; telephone circuits
and systems; radio wave transmission; digital communication systems; base-band pulse transmission;
introduction to devices and systems for optical communications
52-523-216

ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
Mobile Communication Systems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเซลลูลา การออกแบบสวนตางๆของระบบวิทยุ
เซลลูลา คุณสมบัติของเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ การควบคุมสัญญาณในระบบเซลลูลา การจัดการการจราจร
ของระบบโทรศัพท ที่ตั้งเซล สายอากาศในระบบเซลลูลา การใชสื่อรวมกันแบบ เอฟดีเอ็มเอ ทีดีเอ็มเอ และ
ซีดีเอ็มเอ ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ในปจจุบัน
Introduction to cellular telephone systems; cellular system design; cellular telephone
system properties; signal control for cellular mobile telephone systems; traffic management for cellular
systems; cell location; cellular antennas; FDMA, TDMA, CDMA; current mobile communication systems
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52-523-217

การวิเคราะหและออกแบบวงจรความถี่สูง
3(3-0-6)
Analysis and Design of High Frequency Circuits
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุปกรณในงานความถี่สูง การวิเคราะหสายสง สมิธชารต การวิเคราะหวงจรขายพอรตเดี่ยว
และหลายพอรต การออกแบบวงจรกรองความถี่ อุปกรณแบบแอกทีฟ วงจรขายการแมตซและการไบอัส การ
ออกแบบวงจรขยาย ออสซิลเลเตอรและมิกเซอร
High-frequency components; transmission line analysis; smith chart; single- and multi-port
networks; filter design; active components; matching and biasing networks; design of amplifiers, oscillator
and mixers
52-523-218

วิศวกรรมสายสงและโครงขายการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Network and Transmission Line Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สายสง สมการทั่วไปของสายสงสัญญาณ กระแสและแรงดันในสายสง คาคงที่ของสายสง
การวัดแรงดันและกระแสภายในสายสง การสะทอนกลับ คาเอสดับบิวอารและอิตเตอรเรทีฟพารามิเตอร
อิควอไลเซอรความถี่และวงจรลดทอนสัญญาณ ทฤษฎีตาง ๆ ของเครือขาย การวิเคราะหวงจรสมมูลชนิด
หนึ่งขั้วและสองขั้ว เรโซแนนทชนิดอนุกรมและขนาน มัลติเพิลเรโซแนนซ เวฟฟลเตอร การแปลงคา
อิมพีแดนซ และเครือขายแมชชิ่ง เครือขายที่ประยุกตใชทฤษฎีของสายสง สายโทรศัพท การใชสายสงเพื่อ
ทําแมชชิ่งอิมพีแดนซ และการประยุกตสมิทธชารท
Transmission lines; general equations for transmission lines; current and voltage in
transmission lines; measurement in transmission lines; reflection theory; value of SWR; iterative
parameters; frequency equalizers; noise reduction circuit; network system theories, analysis of 1- and 2port equivalent circuits; series and parallel resonant circuit; multiple resonance, wave filters, impedance
transformation; matching network and applications of transmission line theories; telephone lines,
impedance matching using transmission lines; applications of smith chart
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52-523-219

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
3(3-0-6)
Selected Topics in Electronics and Telecommunication Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หั ว ข อต า งๆที่ นา สนใจทางด า นวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละโทรคมนาคมสมั ย ใหม ซึ่ ง
สาขาวิชากําหนดขึ้นตามความเหมาะสม
Topics of interest in the field of modern electronic and telecommunication engineering
under the supervision of the department
52-523-220

ระบบควบคุมเชิงเสน
3(2-2-5)
Linear Control Systems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบเชิงเสน ระบบควบคุมแบบวงปดและแบบวงเปด ฟงกชันถายโอน แผนภาพการไหล
ของสัญญาณ การวิเคราะหการออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ วิธีโลกัสของราก
แผนภาพไนควิสต แผนภาพโบเด เสถียรภาพของระบบ การชดเชยในระบบควบคุมเชิงเสน การควบคุมดิจิทัล
Linear systems; 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 method;
Nyquist diagram; Bode diagram; system stability; compensation of linear control; digital control
52-523-221

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Signal Processing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสุมสัญญาณและการสรางสัญญาณคืน สัญญาณและระบบแบบไมตอเนื่อง แซดทรานส
ฟอรม การแปลงฟู เรี ย ร ไม ตอเนื่อง การแปลงฟูเ รีย ร แบบรวดเร็ว การออกแบบวงจรกรองดิ จิ ทัลแบบ
เอฟไออาร และ ไอไออาร สถาปตยกรรมของชิพดีเอสพี
Sampling and reconstruction of signals; discrete signals and systems; Z- transform;
discrete Fourier transform; fast Fourier transform; FIR and IIR digital filter design; DSP chip architecture
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52-533-101

สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Architecture and Organization
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ขอมูล การคํานวณทางคณิตศาสตรและ
หนวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและตรรกะ ชุดคําสั่ง การออกแบบระบบโปรเซสเซอร หนวยความจําหลัก
แคชและหนวยความจําเสมือน บัสและอินเทอรเฟซ อินพุต/เอาทพุต หนวยควบคุมและเสนทางขอมูล มัลติ
โปรเซสเซอร
Introduction to computer architecture; data; arithmetic and logic unit; instruction sets;
processor design; main memory; cache and virtual memory; bus and interface; input/output unit; control
unit and data path; multiprocessor
52-533-102

การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Analysis and Design of Data Structure and Algorithm
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวทางออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแกปญหาในรูปแบบตางๆ การคนหาขอมูล การเลือกขอมูล
การเรียงขอมูล ทฤษฎีของกราฟ ทฤษฎีตัวเลขและการเขารหัสลับ วิธีการกรีดดี้ วิธีการแบงและจัดการ การ
โปรแกรมแบบไดนามิก การยอนกลับและการบรานชแอนดบาวด ความซับซอนของอัลกอริทึม การปฏิบัติ
โดยใชโปรแกรมภาษาซี หรือจาวา
Algorithm design for solving problems; searching; selecting; sorting; graph theory;
number theory and encryption; greedy method; divide-and-conquer algorithm; dynamic programming;
backtracking and branch-and-bound; complexity; algorithm implementation using C or Java
52-533-103

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Operating System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนของระบบปฏิบัติการ การโปรเซสและเธรด การจัดเวลาซีพียู วงจรอับ
การจัดการหนวยความจํา การจัดการไฟล การจัดการอุปกรณอินพุต/เอาตพุต การจัดการสื่อจัดเก็บขอมูล
ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย การปองกัน การรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติการระบบ ลินิกซ ปฏิบัติการระบบ
วินโดวสเซอรฟเวอร
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Introduction to operating system; process and thread; CPU scheduling; deadlock;
memory management; file management; input/output device management; unit storage management;
distributed operating system; security protection; Linux operating system; windows server operating system
52-533-104

วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
Software Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : นิ ย ามของวิศ วกรรมซอฟต แ วร กระบวนการในการพัฒ นาซอฟต แ วร วิ ศ วกรรมระบบ
การบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวร ความตองการดานซอฟตแวร การออกแบบและการทดสอบซอฟตแวร
การปรับปรุงและการบํารุงรักษาซอฟตแวร
Definition of software engineering; software development process; system engineering;
software development project management; software requirement; software design and testing; software
improvement and maintenance
52-533-105

การเชื่อมตอไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน
3(2-2-5)
Microprocessor Interfacing and Application
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางของระบบไมโครคอมพิวเตอร ไมโครโพรเซสเซอร ระบบบัสตางๆ อินพุทพอรต
เอาทพุทพอรต ระบบการแสดงผลภาพ อุปกรณประกอบอื่นๆ การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงเพื่อ
การควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมตอผานทางพอรตขนาน พอรตอนุกรมและพอรตอื่นๆ
หนวยความจําหลัก หนวยความจําสํารอง ระบบไฟลขอมูล
Microcomputer architecture; microprocessors; various types of bus system; input ports
output ports; display systems; other computer peripherals; system control using high level computer
languages; design of interface circuits through parallel, serial, and other ports; main memory unit;
secondary storage unit; file system
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52-533-106

การเขียนโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต
3(2-2-5)
Internet Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-512-102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โครงสรางพื้นฐานของเครือขายอินเทอรเน็ต เว็บเซอรฟเวอรและกลไกการรองขอ หลักการ
เขียนโปรแกรมภาษาจาวา การเขียนโปรแกรมสคริปต HTML การเขียนโปรแกรมจาวาเซอรฟเวอรเพจ
การติดตอกับฐานขอมูล การเขียนจาวาสคริปต การเขียนเอ็กซเอ็มแอลสคริปต การใชงานอาแจ็คดวยเจคิวรี
การประยุกตใชงานกับระบบโทรศัพทเคลื่อนที่หรืออุปกรณฮารดแวรอื่นๆ
Infrastructures of internet network; web server and request handling mechanism;
principles of Java programming; HTML scripts; JavaServer Pages; database connection; JavaScript
programming; XML script programming; AJAX with jQuery usage; applications to mobile and other
hardware systems
52-533-107

การออกแบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดของระบบฐานขอมูล แฟมขอมูลและฐานขอมูล สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล
หนวยขอมูลและความสัมพันธของหนวยขอมูล การออกแบบฐานขอมูลดวยวิธีแผนภาพอีอาร การออกแบบ
ฐานขอมูลดวยวิธีนอรมัลไลเซชัน ภาษาฐานขอมูลและภาษาเรียกคนขอมูล
Database system concepts; files and databases; database system architecture; data entities
and relations; entity relation (ER) diagrams; design of database using normalization method; database
languages and structured query languages
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52-533-108

การออกแบบเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Network Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : มาตรฐานโอเอสไอ กลไกการทํางานระดับฟสิคอล กลไกการทํางานในระดับดาตาลิงค
หลักการทํางานในระดับเน็ตเวิรค หลักการทํางานในระดับทรานสปอรต หลักการทํางานในระดับเซสชั่น
หลักการทํางานในระดับพรีเซนเตชั่น และหลักการทํางานในระดับแอพลิเคชั่น ปฏิบัติการออกแบบระบบ
เครือขายทองถิ่น การติดตั้งระบบระบบเครือขายพื้นที่กวาง การติตตั้งเราทเตอร การติดตั้งไฟรวอลล การ
ติดตั้งพรอกซี่ การติดตั้งเมลลเซิรฟเวอร
Standard of OSI model; physical layer operation; data link layer operation; network layer
operation; transport layer operation; session layer operation; presentation layer operation; application layer
operation; LAN and WAN system design; router configuration; firewall setup; proxy setup; mail server
installation
52-533-209

คอมพิวเตอรกราฟกส
3(2-2-5)
Computer Graphics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อุปกรณอินพุทเอาตพุท การหาทางเดินของจุดจากภาพ การแปลงใน 2 มิติ การเคลื่อนที่
การหมุน การสะทอน การตัดเล็ม แนวความคิดการกําหนดกรอบหนาตาง แนวความคิดการประมวลผลใน
3 มิติ การแสดงภาพใน 3 มิติ การแปลงใน 3 มิติ การมองใน 3 มิติ การคํานวณหาเสนประและพื้นผิวที่มอง
ไมเห็น การใหระดับแสงและแสงสีกับวัตถุ การประยุกตใชงานของคอมพิวเตอรกราฟกส
Input-output devices; scan-conversion; two-dimensional transformations; translation;
scaling; rotation; reflection; shearing; three-dimensional graphics; three-dimensional representations; threedimensional transformations; three-dimensional viewing; hidden-surface and hidden-line removal; shading
and color models; application of computer graphics
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52-533-210

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System Analysis and Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนา
ระบบ การวิเคราะหระบบ เครื่องมือชวยสําหรับการวิเคราะหและออกแบบระบบ แผนภูมิการไหลของ
ขอมูล พจนานุกรมขอมูล การออกแบบระบบขอมูล การออกแบบสวนนําเขา สวนแสดงผลลัพธและสวน
ติดตอกับผูใช การออกแบบฐานขอมูล และการจัดทําเอกสารประกอบ
Basic information technology; information system development; system development life
cycle; system analysis; tools for system analysis and design; data flow diagram; data dictionary; data
system design; data entry design; display system and user interface; database design and documentation
52-533-211

ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ป ญ ญาประดิ ษ ฐ การแก ไ ขป ญ หา เทคนิ ค การค น หา เกมและ
ปญญาประดิษฐ องคความรูและเหตุผล การใหเหตุผลและการอนุมาน ความไมแนนอน ระบบผูเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีของปญญาประดิษฐ การวางแผน การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Introduction to artificial intelligence; problem solving; searching techniques; games and
AI; knowledge and reasoning; reasoning and inference; uncertainty; expert systems; AI technology; AI
planning; natural language processing
52-533-212

ระบบสมองกลฝงตัว
3(3-0-6)
Embedded Systems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คุณลักษณะและองคประกอบของระบบสมองกลฝงตัว ซอฟตแวรแบบฝงตัว หลักการของ
การออกแบบเพื่อการนํากลับมาใชใหม รูปแบบการทวนสอบ การออกแบบและการเลือกใชสถาปตยกรรม
ซอฟตแวรที่เหมาะสม และการออกแบบที่ขึ้นกับแพลตฟอรม กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบสมองกลฝงตัว
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Characteristics and components of embedded systems; embedded software; principles of
design reuse; system verification; software design and selection of proper software architecture; platformbased design; case studies on current issues related to embedded systems
52-533-213

การเขียนโปรแกรมสําหรับเครือขาย
3(2-2-5)
Network Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-512-102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การเขียนโปรแกรมเพื่ อติด ต อระหวางกระบวนการ การเขี ยนโปรแกรมแบบไคลเอนต
เซิรฟเวอร การเขียนโพรเซสแบบมัลติเธรด การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ 32 หรือ 64 บิต การเขียนโปรแกรม
แบบ DLL การเขียนโปรแกรมบริการเว็บ การเขียนโปรแกรมโดยใชวินโดวสซอกเก็ต การเขียนคอมโพเนนต
แบบกระจายโดยใช DCOM การเขียนคอมโพเนนตแบบ .NET โดยใช SOAP
Inter-process communication programming; client/server programming; multi-threaded
process programming; development of 32-bit or 64-bit applications; dynamic link libraries (DLLs)
programming; web services programming; programming with windows sockets; distributed components
using DCOM programming; dot NET-compatible components using SOAP
52-533-214

ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer System Security
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบนโยบายความปลอดภัย การแบงกลุมของขอมูลและการควบคุมการเขาถึง
การออกแบบโครงสรางพื้นฐานของความปลอดภัย การแบงสวนเครือขาย การวิเคราะหความเสี่ยง เครือขาย
สวนตัวเสมือน การเพิ่มความแข็งแกรงใหระบบ การประเมินหาจุดออนระบบ การตรวจสอบและปองกัน
ผูบุกรุก ไฟรวอลล ความปลอดภัยในระดับแอปพลิเคชัน โครงสรางพื้นฐานของกุญแจสาธารณะ การบริหาร
ความปลอดภัยและไวรัสคอมพิวเตอร
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 level security; public key
infrastructure; security management and computer virus
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52-533-215

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะหระบบสารสนเทศ การ
บริห ารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการประมวลผลรายการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบ
สารสนเทศเพื่อผูบริหาร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบผูเชี่ยวชาญ แนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศ
Introduction to management information systems; analysis of information systems;
management of information resources; Decision Support Systems (DSS); Executive Information Systems
(EIS); Business Information Systems (BIS); expert systems; information technology trends
52-533-216

การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
Object-Oriented Analysis and Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดของการวิเคราะห และออกแบบเชิงวัตถุ วัฏจักรในการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
เครื่อ งมื อ ทางคอมพิ ว เตอร ชว ยด า นวิ ศ วกรรมซอฟต แ วร เ พื่อ การออกแบบระบบ การใช ง าน UML การ
วิเคราะหและสรางตัวแบบวัตถุจากความตองการของระบบ หลักการพัฒนาโปรแกรมประยุกตขนาดใหญ
การวิเคราะหเชิงวัตถุ การบริหารโครงการ ระเบียบวิธีการออกแบบซอฟตแวร
Concept of object-oriented analysis and design; object-oriented system development
cycle; Computer-Aided Software Engineering (CASE) tools; use of Unified Modeling Language (UML);
analysis and design of object models in accordance with system requirements; development of large
applications; Object Oriented (OO) analysis; project management; software application design
methodology

58
52-533-217

การทําเหมืองขอมูล
3(3-0-6)
Data Mining
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 52-533-107 การออกแบบฐานขอมูล
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การทําเหมืองขอมูล ประเภทของขอมูลที่ใชในการทําเหมืองขอมูล คลังขอมูล สถาปตยกรรม
ของระบบการทําเหมืองขอมูล การเตรียมขอมูล การบรรยายลักษณะของขอมูล กฎของความสัมพันธระหวาง
ขอมูล การจําแนกประเภทขอมูล และการทํานาย การจัดกลุมขอมูล การทําเหมืองขอมูลที่มีความซับซอน การ
ประยุกตใชเหมืองขอมูล แนวโนมของการทําเหมืองขอมูล
Data mining; types of data in data mining; data warehouse; system architecture of data
mining; data preparation; data description; association rules; classification of data and prediction; data
grouping; complex data mining; applications of data mining; future trends in data mining
52-533-218

การสื่อสารเครือขายแบบไรสาย
3(2-2-5)
Wireless Network Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 05-533-108 การออกแบบเครือขายคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานของการสื่อสารแบบไรสาย มาตรฐาน IEEE802.11 การใหบริการในแม็กเลเยอร
โปรโตคอลในการคนหาเสนทาง เทคโนโลยีของการสงสัญญาณไรสาย เครือขายแบบเซลลูลา ระบบเครือขาย
ไรสายแบบไอพี และทีซีพีไอพี ความปลอดภัยของเครือขายไรสาย
Basic wireless communication; IEEE 802.11 standard; MAC layer services; wireless
discovery protocol; wireless transmission technologies; cellular network data protocols; IP and TCP/IP in a
wireless system; wireless network security
52-533-219

กฎหมายและจริยธรรมสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
Laws and Ethics for Computer Engineers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

บทบาทและความสําคัญของอาชีพคอมพิวเตอร จรรยาบรรณในวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม
ในการทํางาน กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร กฎหมายทางดานการคาอิเล็กทรอนิกส กฎหมายทางดานไอซีที
ทรัพยสินทางปญญา รางขอตกลงทั่วไปและขอตกลงพิเศษ ขอตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวรและการ
เผยแพร กรณีศึกษาที่นาสนใจ
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Role and importance of computer related profession; professional ethics; ethics at work;
computer related legislation; E-Commerce law; ICT law; intellectual property; general and special draft
agreements; software development agreement and publishing; interesting case studies
52-533-220

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Selected Topics in Computer Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หัวขอคัดสรรที่นาสนใจทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมระบบฐานขอมูล
เครือขายคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรการประมวลผลภาพ
Selected interesting computer engineering topics including programming, database
systems, computer networks, computer hardware, computer security, image processing, or other related
topics
52-533-221

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคโนโลยีใหมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เทคนิคการออกแบบ
ระบบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรในปจจุบัน สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรในปจจุบัน เทคโนโลยีของการ
บริหารจัดการเครือขาย
Novel computer engineering technologies; Internet technology; recent computer
engineering system design techniques; recent computer architectures; network management technologies
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
นายวรินทร สุดคนึง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

วศ.บ.

3

4

5

นายทวีศักดิ์ ตรงติรกุล อาจารย
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาวอัมภาภรณ
พีรวณิชกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

วาที่ร.ต.เกริกวุฒิ
รังสีปญญา
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายพิสิฐ สอนละ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.
ค.อ.ม.
วศ.บ.

อาจารย

University of Wisconsin –
Madison, 2555
University of Wisconsin –
Madison, 2551
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2546
วิศวกรรมไฟฟา-ไฟฟา ม. เชียงใหม, 2541
กําลัง, ไฟฟาสื่อสาร
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
วิศวกรรมการวัดคุม
คุณทหารลาดกระบัง, 2554
มทร. พระนคร, 2551
วิศวกรรมไฟฟา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนบุรี, 2546
วิศวกรรมไฟฟาส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2539
คอมพิวเตอร
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2544
วิศวกรรมไฟฟา

Electrical EngineeringComputer Engineering
M.S.E.E Computer Engineering
Ph.D.

วศ.ม.

2

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ....

วศ.บ.

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา –
โทรคมนาคม
ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม

ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2540
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2545
ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2540

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556

2557

2558

2559

6

12

12

12

6

12

12

12

6

9

9

9

6

12

12

12

6

12

12

12
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3.2.2 อาจารยประจํา
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

นายศุภชัย หอวิมานพร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ

2

นายนิธิพัฒน อิ๋วสกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

วศ.ม.
ค.อ.บ.

3
4

นายสุนทร วิริยะ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาวสุชาดา เกตุดี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

วศ.บ.

ผศ.

วท.ม.
วท.ม.

ค.อ.บ.

5

นายมนตรี บุญเรืองเศษ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

วศ.ด.
วศ.ม.

6 นางสาวขนิษฐา ดีสุบิน
x-xxxx-xxxxx-xx-x
7

นางสาวศศิธร ชูแกว
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

วท.บ.
ค.อ.ม.

อาจารย

ค.อ.บ.
ค.อ.ม.
ค.อ.บ.

8

วาที่ ร.ต.พรชัย
เตชะธนเศรษฐ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2541
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
วิศวกรรมไฟฟา
พระนครเหนือ, 2547
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
วิศวกรรมไฟฟา
ธนบุรี, 2536
วิศวกรรมไฟฟากําลัง
ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา,
2527
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2549
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
การศึกษาวิทยาศาสตร
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
(คอมพิวเตอร)
2545
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง,
และคอมพิวเตอร
2540
ม.เทคโนโลยีมหานคร, 2554
วิศวกรรมไฟฟา
(คอมพิวเตอร)
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
วิศวกรรมไฟฟา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547
ม. รามคําแหง, 2536
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2549
วิศวกรรมไฟฟา-สื่อสาร ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2539
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
คอมพิวเตอรและ
ธนบุรี, 2550
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ครุศาสตรเทคโนโลยี
ธนบุรี, 2548
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, 2546
วิศวกรรมไฟฟาส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2538
วิศวกรรมไฟฟา-ระบบ
ควบคุม
วิศวกรรมไฟฟากําลัง

คอมพิวเตอร

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556

2557

2558

2559

6

12

12

12

6

12

12

12

6

12

12

12

6

12

12

12

6

12

12

12

6

12

12

12

6

12

12

12

-

-

12

12
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ที่
9

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวภาวนา ชูศิริ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

10 นายอนุชา ไชยชาญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
11 นางสาววารินี วีรสินธุ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

12 นางรุงอรุณ พรเจริญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

13 นายนิคม ดิษฐคลึ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

จากสถาบันการศึกษา
ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
พ.ศ.
6 12 12 12
อาจารย ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา-สื่อสาร ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส- ส.เทคโนโลยีราชมงคล, 2540
โทรคมนาคม
อาจารย ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส- ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
6 12 12 12
โทรคมนาคม
2540
6 12 12 12
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
อาจารย ค.อ.ม. ครุศาสตรไฟฟา
พระนครเหนือ, 2550
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส- ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
2546
โทรคมนาคม
6 12 12 12
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
อาจารย ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา
พระนครเหนือ, 2548
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส- ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
2544
โทรคมนาคม
อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา
ส.เทคโนโลยีราชมงคล,
6 12 12 12
2545
ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอน
เข า สู ก ารทํ า งานจริ ง ดั ง นั้ น ในหลั ก สู ต รจึ ง มี ร ายวิ ช าประสบการณ ภ าคสนาม เพื่ อ ฝ ก ให นั ก ศึ ก ษารู จั ก การ
ประยุกตใชความรูท่ีเรียนมา สําหรับใชกับสภาพการทํางานจริง และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในทุกๆดาน
กอนออกไปทํางานจริงหลังจบการศึกษา โดยหลักสูตรไดจัดใหศึกษารายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพทาง
วิศวกรรมไฟฟาอยูในกลุมวิชาชีพบังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาได
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเขาใจวัฒนธรรมขององคกรตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสถาน
ประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
(6) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล
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4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูรอน ของปการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคฤดูรอน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูทางดานวิศวกรรมมา
ประยุกตใชในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีจํานวนผูรวม
โครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หัวขอวิชาโครงงาน จะเปนหัวขอที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมได สามารถแกไข
ปญหา สามารถคิดวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาได โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการทําโครงงานได
มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นได สังคม
กวางขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือกรณีทํางานโครงงานดานเครื่องทดสอบ มีการประยุกตใชทฤษฎีใน
การทําโครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอใหนักศึกษารายงานความกาวหนาปญหาอุปสรรคอยางตอเนื่องตลอด
ภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทําโครงงาน สมุดบันทึกการใหคําปรึกษา โดยอาจารยที่
ปรึกษา และประเมินผลจากผลสําเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในเบื้องตน และ
การจัดสอบการนําเสนอ ที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน และทําหนาที่
เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และตอสังคม
ปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดว ย
ความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ

มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิ บั ติ อ ยู ใ นเกณฑ ที่ ไ ด ม าตรฐาน
สามารถประยุ ก ต ใ ช ศ าสตร ดั ง กล า วอย า ง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน
และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง
สามารถพั ฒ นาองค ค วามรู ที่ ต นมี อ ยู ใ ห
สู ง ขึ้ น ไป เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และสามารถเลือกวิธีแ กไขป ญหาไดอยาง
เหมาะสม
มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
มี ทั ก ษะในด า นการทํ า งานเป น หมู ค ณะ
สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยาง
เหมาะสม และเป น ผู มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการ
ทํางาน
สามารถติดตอสื่อสารกับผูรวมงานและผูอื่น
ไดเปนอยางดี

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิ ช าที่ เ ป ด สอนผู ส อนต อ งสอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ส ง เสริ ม ให เ คารพในสิ ท ธิ ท างป ญ ญาข อ มู ล ส ว นบุ ค คลและ
สงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ในรายวิช าเป ด สอนต อ งส ง เสริ ม และสอดแทรกให นั ก ศึ ก ษามี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่
ถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต โดยอาจมีการจัดคายพัฒนาชุมชน เพื่อให
นักศึกษามีโอกาสเผยแพรความรูที่ไดศึกษามาดวยความเสียสละ
รายวิชาที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐานในภาคบังคับ และ
ปรั บ ตามวิ วั ฒ นาการของศาสตร มี โ จทย ป ญ หาที่ ท า ทายให
นั ก ศึ ก ษาค น คว า หาความรู ใ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพประยุ ก ต ใ ช
ศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน
และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
มีการจัดใหมีองคกรภายนอกที่สามารถถายทอดความรูในดาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เชน เทคโนโลยีสมัยใหมเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป เปนตน เพื่อกระตุนการเรียนรูแกผูเรียนใน
องคความรูที่พัฒนาตลอดเวลา
สรางโจทยปญหาของรายวิชาตาง ๆ ใหกับนักศึกษาแกปญหาดวย
ตนเอง และอาจเฉลยหลังจากตรวจวิธีการคิดและแกปญหาของ
นักศึกษาแลว
สรางโจทยปญหาของรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาทํางาน โดย
มอบหมายใหทํางานแบบกลุมทํางาน แทนที่จะเปนแบบงานแบบ
เดี่ยว เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ
สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน
สงเสริมใหมีการเผยแพร และการแลกเปลี่ยนความรูมีระบบเพื่อ
สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมูนกั ศึกษาหรือ
บุคคลภายนอกเปนอยางดี
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คุณลักษณะพิเศษ
มีความสามารถในการใชภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค
ในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
บางรายวิชาอาจมีการมอบหมายงานใหนกั ศึกษาไดสืบคนขอมูล
รวบรวมความรูนําเสนอในชัน้ เรียน และเผยแพรความรูระหวาง
นักศึกษาดวยกัน หรือใหกบั ผูสนใจภายนอก ดวยการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม

2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพื่อเปนการปลูก ฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
โดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดย
ตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตอง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินการตรงเวลาของนักศึกษาในเรื่อง การเขาชั้นเรียน การสงงานและการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินยั และพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรูคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และ
การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา รวมถึงการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชา
ของตน เพื่อแกไขปญหาในงานจริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งภาคทฤษฎี การมอบหมาย
งาน การคนควา สรางองคความรูดวยตนเอง การปฏิบัติที่สามารถนําไปสรางงาน แกปญหางานอุตสาหกรรม
ในสภาพแวดลอมจริง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอุตสาหกรรม การสังเคราะหงานสรางสรรค ทั้งนี้
ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยทัศนศึกษา หรือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญในงานอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ คือ
(1) การทดสอบยอยและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียนและสถานประกอบการ
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซ่ ับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญ
 หา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) การบรรยาย การอภิปรายกลุม
(2) การทําโครงงาน
(3) การระดมความคิดและนําเสนอ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเชนประเมินจากรายงานและการ
นําเสนอในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูต ามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
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(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งให
ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุมการทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น
ทั้ ง ในสาขาวิ ช าและต า งสาขาวิ ช าการค น คว า หาข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู มี
ประสบการณ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการประชุมกลุม การนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียนสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆและความครบถวนชัดเจน
ตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
(4) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ คอมพิวเตอร และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ ใ ชพั ฒนาการเรียนรู ทักษะการวิเคราะหเ ชิงตั วเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ
จํ า ลองและสถานการณ เ สมื อ นจริ ง และนํ า เสนอการแก ป ญ หาที่ เ หมาะสมเรี ย นรู เ ทคนิ ค การ
ประยุกตใชตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎีการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการสื่อสารหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัดเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิปรายกรณีศึกษาตางๆที่มกี ารนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตางๆ ที่ได
ศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาการฝกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2)
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูในบาง
เรื่องก็ได
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219

ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ
การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจําวัน

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
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
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105

ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
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
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106

สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทัว่ ไป
ไทยศึกษา

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
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
01-004-108
01-004-109
02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101

การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร
และสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา รวมถึงการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน
เพื่อแกไขปญหาในงานจริงได
ทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็น
ที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
(4) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ คอมพิวเตอร และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
2
3
  
52-401-101 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
52-401-102 วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน   
อุตสาหกรรม
  
52-401-103 การบริหารงานอุตสาหกรรม
  
52-401-104 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
  
52-401-105 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
  
52-512-101 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
  
52-512 -102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
  
52-512-103 การออกแบบวงจรดิจิทัล
  
52-512-104 การฝกงานทางวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟา
  
52-512-205 การเตรียมโครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา

ความรู

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ปญญา

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข และ
การใชเทคโนโลยี

4
5
 
 

1



2
3
4
  
  

































 



                

















1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
          
          

ทักษะพิสัย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

52-512-206 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา
52-513-101 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
52-513-102 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
52-513-103 ไมโครคอนโทรลเลอร
52-513-104 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
52-513-105 ระบบควบคุม
52-513-106 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟาขั้นสูง
52-513-107 การวิเคราะหวงจรขาย
52-513-108 วิศวกรรมแสงสวาง
52-513-209 การควบคุมอันดับและโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร

ความรู

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ปญญา

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข และ
การใชเทคโนโลยี

ทักษะพิสัย

1
2
3
4
5
    

1


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

รายวิชา

52-513-210 การวิเคราะหและการปองกัน
ระบบไฟฟากําลัง
52-513-211 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
เบื้องตน
52-513-212 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
52-513-213 ระบบขับเคลื่อนเซอรโว
52-513-214 การรูจํารูปแบบและการประมวล
ภาพดิจิทัล
52-513-215 การออกแบบระบบไฟฟา
52-513-216 ระบบคงทนตอความผิดพรอง
52-513-217 ปญญาประดิษฐและนิวโรฟซซี
สําหรับหุนยนตอุตสาหกรรม

คุณธรรม จริยธรรม
1
2
3
4
   

ความรู

ปญญา

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข และ
การใชเทคโนโลยี

ทักษะพิสัย

5


1


2


3
4
 

1
2
3
1
   

2
3
 

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

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

52-513-218 การออกแบบและสังเคราะห
ระบบดิจิทัล
52-513-219 การผลิต การสง และการจาย
กําลังไฟฟา
52-513-220 หัวขอคัดสรรทาง
วิศวกรรมไฟฟา
52-513-221 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา
52-513-222 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ
52-523-101 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
52-523-102 วงจรไฟฟา
52-523-103 ไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน
52-523-104 หลักการของระบบสื่อสาร

ความรู

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ปญญา

5


1


2
3
4
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1
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ทักษะพิสัย

1
2
3
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1
2
3
1
   

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข และ
การใชเทคโนโลยี
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

52-523-105 คลื่นสนามแมแหล็กไฟฟา 1
52-523-106 การวัดและเครื่องมือวัดทาง
อิเล็กทรอนิกส
52-523-107 คลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา 2
52-523-108 การสื่อสารทางแสง
52-523-209 วิศวกรรมไมโครเวฟ
52-523-210 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ
52-523-211 วิศวกรรมสายอากาศ
52-523-212 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
52-523-213 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
52-523-214 การสื่อสารระบบดิจิทัล
52-523-215 วิศวกรรมการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส

ความรู

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ปญญา

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข และ
การใชเทคโนโลยี

ทักษะพิสัย

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

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
2
3
  
52-523-216 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่
52-523-217 การวิเคราะหและออกแบบวงจร   
ความถี่สูง
52-523-218 วิศวกรรมสายสงและโครงขาย   
การสื่อสาร
  
52-523-219 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
  
52-523-220 ระบบควบคุมเชิงเสน
52-523-221 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล   
แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
52-533-101 สถาปตยกรรมและ
องคประกอบคอมพิวเตอร
52-533-102 การวิเคราะหและออกแบบ

ความรู

ปญญา

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข และ
การใชเทคโนโลยี

ทักษะพิสัย

4
5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
52-533-103 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
52-533-104 วิศวกรรมซอฟตแวร
52-533-105 การเชื่อมตอไมโครโปรเซสเซอร
และการประยุกตใชงาน
52-533-106 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต
52-533-107 การออกแบบฐานขอมูล
52-533-108 การออกแบบเครือขายคอมพิวเตอร
52-533-209 คอมพิวเตอรกราฟกส

2

2

    
    
    









 
 
 

   
   
   

         
      
         
















52-533-210 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  
 
52-533-211 ปญญาประดิษฐ
 
52-533-212 ระบบสมองกลฝงตัว
 
52-533-213 การเขียนโปรแกรมสําหรับ

3

4






1

2






3






1
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3
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1






2






3






4

ทักษะพิสัย

1






4

ปญญา

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข และ
การใชเทคโนโลยี

5






3

ความรู

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

ความรู

ปญญา
4

1

2

3

1

2

3

4

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข และ
การใชเทคโนโลยี
1

2

3

4

ทักษะพิสัย

5

1

2







 

   







 

          







 

   

      

52-533-217 การทําเหมืองขอมูล

    





 

   

      

52-533-218 การสื่อสารเครือขายแบบไรสาย
52-533-219 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับ
วิศวกรคอมพิวเตอร
52-533-220 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
52-533-221 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร

   
   










 
 

             
          

    





 

          

    





 

          

เครือขาย
   
52-533-214 ความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร
52-533-215 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    
52-533-216 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ    

3

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

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
ใหกํ า หนดระบบทวนสอบในระดับ รายวิช า มีก ารประเมิ น ทั้ง ในภาคทฤษฎีแ ละปฏิบัติ และมี
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่
กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพี่อใชในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนัก ศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อ
นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใช
การประเมินดังนี้
1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขา
ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื่ น ๆ ถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจในด า นความรู ความพร อ ม และ
คุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)

86
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะนํ า แนวการเป น ครู แ ก อ าจารย ใ หม ให มี ค วามรู แ ละเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณวิชาชีพ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมคี ณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย 1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ 1. หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
อาจารยและนักศึกษาสามารถ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
มาตรฐานที่กําหนดและมีการ
กาวทันหรือเปนผูนําในการ
อุดมศึกษา
ปรับปรุงสม่ําเสมอ
สรางองคความรูใหมๆทางดาน 2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 2. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและ
วิศวกรรมไฟฟา
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
วิชาเรียนที่มีแนวทางใหนกั ศึกษาได
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
หลักสูตรทุกๆ 3ป
ศึกษาคนควาความรูใหมไดดว ย
ใฝรูมีแนวทางการเรียนที่สราง 3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน ตนเอง
ทั้งความรูความสามารถใน
ใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 3. จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
วิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
และมีแนวทางการเรียนหรือ
ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
กิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษา ประสบการณและการพัฒนาอบรม
หลักสูตรใหมคี ุณภาพมาตรฐาน ไดศึกษาความรูที่ทันสมัยดวย
ของอาจารย
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
ตนเอง
4.จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรอยางตอเนื่อง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู
และบันทึกกิจกรรมในการสนับสนุน
และหรือผูชวยสอนเพื่อกระตุน
การเรียนรู
ใหนกั ศึกษาเกิดความใฝรู
5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมี
อาจารยผูสอนและการสนับสนุนการ
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ เรียนรูของผูสนับสนุนการเรียนรูโดย
เปนผูมีประสบการณในสาขาที่ นักศึกษา
เกี่ยวของ ไมตา่ํ กวา 5 ป และ 6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
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เปาหมาย

การดําเนินการ
การประเมินผล
มีจํานวนคณาจารยประจําไมนอย ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯทุก
กวาเกณฑมาตรฐาน
2 ป
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน 7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูนําในทางวิชาการและหรือเปน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 3 ป
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดาน
8. ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
วิศวกรรมไฟฟาหรือในดานที่
การศึกษาทุกๆ 2 ป
เกี่ยวของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ใหไดรับความรูในหลักสูตรหรือ
วิชาการที่เกีย่ วของทั้งในและ
ตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปและภายนอกอยาง
นอยทุก 3 ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษาอาจารยอุปกรณ
เครื่องมือวิจัยงบประมาณผลงาน
ทางวิชาการ
10. ประเมินความพึงพอใจของผูใช
หลักสูตรและการเรียนการสอน
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจายตอนักศึกษาหนึ่งคนตอป และมีการคํานวณรายรับจากงบประมาณแผนดิน
และรายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเพียงพอตอการดําเนินการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
(1) หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลไฟฟา
(2) หองปฏิบัตกิ ารไมโครคอนโทรลเลอรและคอมพิวเตอรเน็ตเวิรค
(3) หองปฏิบัตกิ ารระบบสื่อสาร
(4) หองปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติ
(5) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟฟก
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง
(3) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนเครื่องมือ
จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบัตกิ าร 1. จัดใหมีหองเรียน
อุปกรณตอหัวนักศึกษา
ทางวิศวกรรมไฟฟาและชองทาง
หองปฏิบัติการทาง
การเรียนรูเพื่อสนับสนุนทั้ง
วิศวกรรมไฟฟาที่มีความพรอม ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการและ
เครื่องมือ
การศึกษาในหองเรียนนอก
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
หองเรียนและเพื่อการเรียนรูไ ด 2. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง 2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียน
ที่มีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณตางๆ
ดวยตนเองอยางเพียงพอมี
หนังสือตําราและศูนยการ
ประสิทธิภาพ
เรียนรูดว ยตนเองเพื่อการเรียนรู 3. สถิติของจํานวนหนังสือตําราและ
สื่อดิจิทัลวัสดุฝกที่มีใหบริการและ
สถิติการใชงานหนังสือตําราสื่อดิจิทัล
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการใหบริการทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรูและการปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หรือคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
1.2 หรือมีประสบการณการสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไมนอยกวา 5 ป
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มีความรูมที ักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณทําวิจยั หรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลการเรียนการสอนและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและได
บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตอไป
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มีนโยบายในการเชิญอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มารวมสอนในบางหัวขอที่ตอ งการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวยการสอบขอเขียนและการสอบ
สัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง
4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรมการผลิตหรือ
สาขาที่เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อสงเสริมการสอนอยางตอเนื่องรวมทั้งสนับสนุนให
อาจารยมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นโดยอาจรวมมือกับอาจารยตางสาขา
หรือตางมหาวิทยาลัย/สถาบันการสนับสนุนสามารถทําไดในรูปของการใหคาเดินทางไปเสนอผลงานทาง
วิชาการรวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนใหเหมาะกับเวลาที่ใชเพื่อเพิ่มพูนความรูประสบการณและการทําวิจัย
ในกรณีที่อาจารยไมถนัดในการเพิ่มพูนความรูโดยผานการทําวิจัยไดหนวยงานอาจสนับสนุนใหอาจารยเขา
รวมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในชวงปดภาคการศึกษาเพื่อใหอาจารยไดมีประสบการณจริงในงาน
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 และอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
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ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
X
X
X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
X
X
X
คุณวุฒแิ หงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม X
X
X
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
X
X
X
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลัง X
X
X
สิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน
X
X
X
มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
X
X
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน X
X
X
การสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยป
X
X
X
ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/ X
X
X
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
X
X
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
X
คะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ X มีการดําเนินการ
- ไมมีการดําเนินการ
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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
การสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนและประเมินจากการเรียนรู
ของนักศึกษา 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 งาน
ที่มอบหมายแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
(3) นําผลการประเมินการสอนมาใชในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของอาจารยแตละทาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กลยุทธการประเมินผล วาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริงเพื่อนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน
ใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับที่ตองการ ไดมีวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณ
อักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความ
รับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให
คะแนนโดยผู รว มงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมินตนเองของผูเ รีย น ส วนการประเมินผล
หลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูบริหารหลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การ
เทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคม
วิชาชีพ เชน จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน
การประเมินผลมาตรฐานคุ ณ ภาพบั ณ ฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแ ล ว การประเมิน วาบัณ ฑิ ต
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 วา
ดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต
(3) ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนี บงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชาจะทําใหทราบปญหาของการบริหาร
หลักสูตร กรณีที่พบปญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย
ซึ่งทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก ข
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วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
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