หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คานา
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้ าอย่างรวดเร็ว
เพื่ อ พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคนของชาติ ใ ห้ ส ามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงได้ดาเนินการ
ทบทวนหลั ก สู ตรครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรมบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ้า (หลัก สูต รปรับ ปรุง
พ.ศ. 2556) ของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร โดยนาข้อ มูล จากแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี และแผนการศึก ษาแห่ง ชาติ
พ.ศ. 2560-2579 มาใช้เป็น กรอบและทิศทางในการพัฒ นาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจน
ยิ่ง ขึ้น เพื่อ พิจ ารณาให้ส อดคล้อ งกับ การรับ รองปริญ ญาประกาศนีย บัต รทางการศึก ษา และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข

สารบัญ

คานา
สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร

หน้า
ก
ข
1
5
6
86
115
116
117
120

121
135
163
169
177

4
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความรุนแรง และสภาพ
เศรษฐกิจ ได้มีการพัฒนาการเปลี่ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดทาหลั กสูตรครั้งนี้จึงได้คานึงถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยึดกรอบแนวคิดและหลักการ
ในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้ (1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้ห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป
ประเทศ และ (4) การพั ฒ นาสู่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น สั ง คมอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข
มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยปฏิรูประบบ
บริ ห ารจั ด การทางการศึก ษา ปรั บ ระบบบริ ห ารจั ดการการศึก ษาใหม่ เพื่ อสร้า งความรับ ผิ ด ชอบ
ต่อผลลัพธ์ (Accountability) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจั ดสรรงบประมาณตรงสู่ ผู้เรียน ส่ งเสริมการมีส่ว นร่วมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหาและการคัดเลือกให้ได้
คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และปฏิรูประบบ
การเรียนรู้ มุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึ ง การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต พั ฒ นาสื่ อ เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละผลิ ต ก าลั ง คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส่ ง ผลกระทบต่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจุบันได้นาเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ทดแทนกาลังคน
ในงานอุ ต สาหกรรมชั้ น สู ง การเรี ย นรู้ จ ากข้ อ มู ล ข่ า วสารจ านวนมากที่ จ ะต้ อ งก้ า วทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีรูปแบบหรือระบบพัฒ นากาลั งคน เพื่อให้
สมาชิกในสังคมมีความรู้ความสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
วั ฒ นธรรมต่ อ องค์ ก รนั้ น ๆ หลั ก สู ต รนี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น การสร้ า งบั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ ออกแบบและพัฒ นา สร้า งนวัตกรรมใหม่ ๆ และพัฒ นาบัณฑิตให้ เป็นผู้ ที่ มี
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ดังกล่าวในข้อ 11.1 และ 11.2 ได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุก ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดยมุ่งผลิต
ครู อาจารย์ นักฝึกอบรม นักวิชาการ ที่สามารถบูรณาการความรู้ ค้นคว้าความรู้และใช้ความรู้ได้
อย่ า งถู ก ต้ อ งท่ า มกลางความเปลี่ ย นแปลง พร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู้ แ ละสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ทั น ที
มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและเทคโนโลยีที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและการวิจัย มุ่งธารงปณิธานในการสร้ างบัณฑิตที่ดี
และเก่ง เนื่องจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการพัฒนาการเรียน
การสอนทาให้ บั ณฑิตที่ส าเร็ จ จากหลักสู ตรนี้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้สื่ ออิเล็ กทรอนิกส์
สาหรับการจัดการเรียนการสอน สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้
นอกจากนั้นพฤติกรรมและค่านิยมของนักศึกษาที่เปลี่ยนไปตามสมัย ทาให้การพัฒนา
หลักสูตร จึงต้องเน้นและส่งเสริมการเรียนการสอน ปลูกฝังให้นักศึกษาคานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมทาง
วิชาชีพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ใช้เรียนร่วมกันทุกหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้รั บ ผิดชอบหลั กสู ตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้ แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
บั ณ ฑิ ต เป็ น ครู ช่ า งอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามรู้ ความสามารถทั้ ง ศาสตร์ ก ารสอน และ
การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด้ า นไฟฟ้ า คอมพิ ว เตอร์ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เพื่ อ น าไปพั ฒ นา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีระเบียบวินัย บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และ
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
1.2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ และมี ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ รวมทั้ ง
การทางานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงาน
1.2.3 เพื่อผลิ ตบั ณฑิตที่มีความสามารถในการสอนทางด้านไฟฟ้าและคอมพิว เตอร์ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา แสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้นาและผู้ตามในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
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1.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและจัดการงาน
ด้า นไฟฟ้ า และคอมพิ ว เตอร์ โดยสามารถประยุก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ นาไปพั ฒ นาความก้ า วหน้ า
ในวิชาชีพและตอบสนองความต้องการของสังคม
1.2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และ
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน  พัฒนาหลักสูตรตามที่ สกอ.  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ตามที่ สกอ.กาหนด
กาหนด
 รายงานผลการประเมิน
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร หลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ  ติดตามการเปลี่ยนแปลง  รายงานผลการประเมิน
ความต้องการของอุตสาหกรรม
ความพึงพอใจในทักษะ
และการเปลี่ยนแปลงของ
ความรู้ความสามารถ
เทคโนโลยี
ในการทางานของบัณฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาใน
ปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(1) ภาคการศึกษาที่ห นึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา
16 สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา
16 สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษา
ที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษา
ในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือ
สายวิชาศิลป์-คานวณ หรือเทียบเท่า หรือ
(2) ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชี พ (ปวช.) ประเภทวิ ช าอุต สาหกรรม
ทุกสาขาวิชา หรือประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ ประเภทวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
(3) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทุกสาขาวิชา โดยการเทียบโอนผลการเรียนเข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) มี ค วามรู้ พื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์แตกต่างกัน
(2) ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีความรู้พื้นฐานทางด้านทักษะ
วิชาชีพแตกต่างกัน
(3) นั ก ศึ ก ษาใหม่ ส่ ว นใหญ่ ป ระสบปั ญ หาเรื่ อ งแนวทางการปฏิ บั ติ ต นตลอดระยะเวลา
การศึกษาในหลักสูตร การวางแผนการเรียน และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
(4) นักศึกษาใหม่ขาดการดูแลจากนักศึกษารุ่นพี่ และระหว่างกลุ่มนักศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(2) จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานทางด้านทักษะวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
(3) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลา
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง เป็ น การแนะน าการวางแผนการเรี ย น เป้ า หมายการศึ ก ษา และ
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
(4) สนั บสนุ นการดูแล ให้คาแนะนา และความเอื้อเฟื้อระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง
เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างกลุ่มนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 2
50
50
50
ชั้นปีที่ 3
50
50
ชั้นปีที่ 4
50
ชั้นปีที่ 5
รวม
50
100
150
200
คาดว่าจะจบการศึกษา
-

2565
50
50
50
50
50
250
50

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
1,300,000 2,600,000 4,100,000 5,200,000 5,850,000

รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และ
ค่าสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
150,000 300,000 450,000 600,000 750,000
รวมรายรับ
1,450,000 2,900,000 4,550,000 5,800,000 6,600,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564

2565

2,642,900 2,801,500 2,969,600 3,147,800 3,336,700
220,000 440,000 704,000 880,000 993,000
520,000 1,040,000 1,640,000 2,080,000 2,340,000
3,382,900 4,281,500 5,313,600 6,107,800 6,669,700
3,500,000 3,500,000 3,700,000 2,000,000
3,500,000 3,500,000 3,700,000 2,000,000
3,382,900 7,781,500 8,813,600 9,807,800 8,669,700
50
100
150
200
250
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X X X X X XX

เช่น LA2011101

ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
ลาดับวิช าในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ค วรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา/แขนงวิช า
หลักสูตร
ระดับการศึกษา
คณะ

ST2012201 BA2013204

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึก ษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัต ิ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

EN2052207

รหัสคณะ
ระดับการศึกษา
รหัสหลักสูตร
รหัสสาขาวิชา/แขนงวิชา

IE คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Education)
2 ปริญญาตรี
0 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
1 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
6 สาขาวิชาชีพครู
กลุ่มวิชา
1 กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา 2 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม
5 กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X X X X X XX

(

)
(01-99)

หลักสูตร

/ แขนงวิชา

.( - - )
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กลุ่มวิชา

10 กลุ่มวิชาภาษาไทย
20 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
30 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
40 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
50 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
70 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
80 กลุ่มวิชาบูรณาการ
81 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 82 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
สภาพรายวิชา
0 วิชาไม่บังคับ
1 วิชาบังคับ
ระดับการศึกษา 1 อนุปริญญา
2 ปริญญาตรี
เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ (Thai for Presentation)
GE2100104 วรรณคดีไทย (Thai Literature)
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading )
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening)
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย (Social Dynamics and Modernity) 3(3-0-6)
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
3(3-0-6)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
3(3-0-6)
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
(Quality of Life and Social Skill Development)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
3(3-0-6)
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
3(3-0-6)
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)
3(3-0-6)
GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
3(3-0-6)
GE2300109 สันติศึกษา (Peace Studies)
3(3-0-6)
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
(Information Literacy and Study Skills)
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0-6)
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Thai Studies and Local Wisdom) 3(3-0-6)
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
3(3-0-6)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
(Human Behavior and Self Development)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
3(3-0-6)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
(Program Development and Evaluation)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
(Mind Development for Quality of Life)
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE2500101 พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
GE2500102 ลีลาศ (Social Dance)
1(0-2-1)
GE2500103 กีฬาประเภททีม (Team Sports)
1(0-2-1)
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
1(0-2-1)
GE2500105 นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)
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ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
GE2600102 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
3(3-0-6)
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Science in Daily Life)
3(3-0-6)
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
(Environment and Resource Management)
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ (Self Development for Careers)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต (Science for Living)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 127 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา 46 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ข.1.1 กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา 34 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IE2061101 ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Philosophy of Education, Language and Culture)
IE2061202 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นครู
3(3-0-6)
(Morals, Ethics and Code of Ethics for Teachers)
IE2061203 ความเป็นครู (Teacher Behavior)
3(3-0-6)
IE2061204 การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance)
3(3-0-6)
IE2061305 จิตวิทยาสาหรับครู (Psychology for Teachers)
3(3-0-6)
IE2061306 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
3(3-0-6)
IE2061307 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Innovation and Information Technology)
IE2061308 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
IE2061409 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
(Learning and Environment Management for Learning)
IE2061410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Research for Learning
3(3-0-6)
Development)
IE2061411 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 1
2(1-2-3)
(Pre-Professional Technical Practice 1)
IE2061412 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 2
2(0-4-2)
(Pre-Professional Technical Practice 2)
ข.1.2 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
IE2062501 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
(Teaching Professional Experience 1)
IE2062502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
(Teaching Professional Experience 2)

12 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
หน่วยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)
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ข.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม 81 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 17 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ST2031103 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)
3(3-0-6)
ST2051103 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (Fundamentals of Physics 1)
3(3-0-6)
ST2051104 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
1(0-2-1)
(Fundamentals of Physics 1 Laboratory)
IE2033101 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
3(1-4-4)
IE2033102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering Training)
3(1-4-4)
IE2033103 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)
3(3-0-6)
IE2003204 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางวิศวกรรม
1(0-2-1)
(Preparation for Engineering Practice)
ข.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 40 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers)
3(3-0-6)
IE2014101 วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits)
3(2-2-5)
IE2014102 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(2-2-5)
(Electrical Instrumentation and Measurement)
IE2014103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-2-5)
(Computer Programming for Electrical Engineering)
IE2014104 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
(Electronic Devices and Electronic Circuits)
IE2014205 เครื่องกลไฟฟ้า 1 (Electrical Machines 1)
3(2-2-5)
IE2014206 ระบบไฟฟ้ากาลัง (Electrical Power System)
3(3-0-6)
IE2014207 เครื่องกลไฟฟ้า 2 (Electrical Machines 2)
3(2-2-5)
IE2014208 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Mathematics) 3(3-0-6)
IE2014209 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง (Power Electronics)
3(2-2-5)
IE2014210 การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Drawing)
3(2-2-5)
IE2014311 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Practice)
3(0-40-0)
IE2014412 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1(1-0-2)
(Electrical Engineering Pre-Project)
IE2014413 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Project)
3(0-6-3)
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- แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
IE2044101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
IE2044102 อิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Electronics for Computer Engineering)
IE2044103 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
(Digital Circuit and Logic Design)
IE2044104 การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
(Multimedia Design and Development)
IE2044105 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structures and Algorithms)
IE2044206 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน
(Microprocessor and Applications)
IE2044207 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture and Organization)
IE2044308 การออกแบบฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้งาน
(Database Design and Application)
IE2044309 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
IE2044310 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)
IE2044311 การฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Practice)
IE2044312 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communication and Computer Networks)
IE2044413 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Pre-Project)
IE2044414 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Project)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-40-0)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(0-6-3)
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ข.2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IE2015301 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontrollers)
3(2-2-5)
IE2015302 ระบบควบคุม (Control Systems)
3(2-2-5)
IE2015303 การควบคุมอันดับและโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
(Sequence Control and Programmable Logic Controller)
IE2015304 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electric Drives)
3(2-2-5)
IE2015305 การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design)
3(3-0-6)
IE2015306 วิศวกรรมแสงสว่าง (Illumination Engineering)
3(3-0-6)
IE2015307 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง (Power System Protection)
3(3-0-6)
IE2015308 การบริหารความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Safety Management for Electrical Engineering)
IE2015309 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Automation Control Systems)
IE2015410 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงสาหรับการผลิตสื่อการสอนทาง 3(2-2-5)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(Advanced Information Technology Application for Teaching
Media Production in Electrical Engineering)
IE2015411 เทคโนโลยีสาหรับช่างเทคนิคไฟฟ้า
3(2-2-5)
(Technology for Electrical Technicians)
IE2015412 นิวเมติกส์ (Pneumatics)
3(2-2-5)
IE2015413 ปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้า (Electrical installation Practice)
3(0-6-3)
IE2015414 ปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดการพลังงานเพื่อการอนุรักษ์
3(0-6-3)
(Energy Analysis and Conservation Management Practice)
IE2015415 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Energy Conservation and Management)
IE2015416 นวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Innovation in Electrical Engineering) 3(2-2-5)
IE2015417 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Technology)
3(2-2-5)
IE2015418 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems)
3(2-2-5)
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- แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
IE2045101 คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics)
IE2045102 วงจรไฟฟ้าสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Electrical Circuit for Computer Engineering)
IE2045103 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronic Measurement)
IE2045104 กฎหมายและจริยธรรมสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
(Laws and Ethics for Computer Engineers)
IE2045205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์
(Computer Programming for Application)
IE2045206 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)
IE2045207 การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนสมัยใหม่
(Design and Development of Modern Teaching Media)
IE2045208 หุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้งาน
(Robotics and Applications)
IE2045209 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
IE2045210 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)
IE2045311 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
IE2045312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application Development)
IE2045313 ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
(Security in Network System and Computer System)
IE2045314 การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Microprocessor System Design for Computer Engineering)
IE2045315 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
IE2045316 การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
IE2045317 ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)
IE2045318 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
IE2045319 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)
IE2045320 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network Technology)
IE2045321 การออกแบบและพัฒนาเกมดิจิทัล
(Digital Game Design and Development)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
IE2045322 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
(Enterprise Resource Planning)
IE2045423 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Selected Topics in Computer Engineering)
IE2045424 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Special Topics in Computer Engineering)
IE2045425 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Special Problems in Computer Engineering)

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับ
ปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE210010X
GE2201101
GE2XXXXXX
GE281010X
GE282010X
ST2051103
ST2051104
IE2014101
IE2014102

วิชากลุ่มภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 1
วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
วิชากลุ่มบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
วิชากลุ่มบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
วงจรไฟฟ้า
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3
1
2
2
3
1
3
3
21

3
3
0
2
2
3
0
2
2
17

0
0
2
0
0
0
2
2
2
8

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
1
4
4
6
1
5
5
38

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 25
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE2201102
GE2XXXXXX
ST2041103
IE2014103
IE2014104
IE2033101
IE2061101

ภาษาอังกฤษ 2
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เคมีสาหรับวิศวกร
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การเขียนแบบวิศวกรรม
ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 25

3
3
3
3

3
3
3
2

0
0
0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
5

3
3
3
21

2
1
3
17

2
4
0
8

5
4
6
38

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

21
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE2XXXXXX
ST2031103
IE2014205
IE2014206
IE2033102
IE2061202
IE2061203

วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
แคลคูลัส 1
เครื่องกลไฟฟ้า 1
ระบบไฟฟ้ากาลัง
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
เกี่ยวกับความเป็นครู
ความเป็นครู
รวม

1
3
3
3
3
3

0
3
2
3
1
3

2
0
2
0
4
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
1
6
5
6
4
6

3
19

3
15

0
8

6
34

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 23
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE2XXXXXX
IE2014207
IE2014208
IE2014209
IE2014210
IE2033103
IE2061204

วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เครื่องกลไฟฟ้า 2
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
วัสดุวิศวกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 24

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3
3
3
3
3
3
21

3
2
3
2
2
3
3
18

0
2
0
2
2
0
0
6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
5
6
5
5
6
6
39

22
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE2XXXXXX
IE2015XXX
IE2015XXX
IE2015XXX
IE2061305
IE2061306

วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3
วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (1)
3
วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (2)
3
วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (3)
3
จิตวิทยาสาหรับครู
3
การพัฒนาหลักสูตร
3
รวม
18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

IE2014311

การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

3
X
X
X
3
3
XX

3
0

0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
1

X
X
2

X
X
2

X
X
5

3
XX

0
XX

6
XX

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

GE220010X วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ (3)
3
IE2003204 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
1
ทางวิศวกรรม
IE2015XXX วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (4)
3
IE2015XXX วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (5)
3
IE2061307 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
ทางการศึกษา
IE2061308 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3
รวม
16
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0
6
X
X
X
X
X
X
0
6
0
6
XX
XX

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง
40
0
40
0

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3

0
0

23
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

3
1
3
3
3

3
1
X
X
2

0
0
X
X
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
2
X
X
5

2
3
18

1
X
XX

2
X
XX

3
X
XX

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

GE220010X
IE2014412
IE2015XXX
IE2015XXX
IE2061409

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ (4)
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (6)
วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (7)
การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้
IE2061411 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 1
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี (1)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
IE2014413
IE2015XXX
IE2061410
IE2061412
XXXXXXXXX

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (8)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 2
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
3
X
X
0
6
4
2
X
X
XX
XX

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3
3
2
3
14

0
X
3
0
X
XX

24
ปีที่ 5 /ภาคการศึกษาที่ 1
IE2062501

ศึกษาด้วย
ตนเอง
40
0
40
0

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
รวม

6
6

0
0

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

ปีที่ 5 /ภาคการศึกษาที่ 2
IE2062502

ศึกษาด้วย
ตนเอง
40
0
40
0

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

6
6

0
0

25
- แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE210010X
GE2201101
GE2XXXXXX
GE281010X
GE282010X
ST2051103
ST2051104
IE2044101
IE2044102

วิชากลุ่มภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 1
วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
วิชากลุ่มบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
วิชากลุ่มบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 25
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

GE2201102
GE2XXXXXX
IE2033101
IE2044103
IE2044104
IE2045XXX
IE2061101

3
3
1
2
2
3
1
3
3

3
3
0
2
2
3
0
2
2

0
0
2
0
0
0
2
2
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
1
4
4
6
1
5
5

21

17

8

38

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0
6
0
6
4
4
2
5
2
5
X
X
0
6
XX
XX

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ภาษาอังกฤษ 2
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การเขียนแบบวิศวกรรม
วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (1)
ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
1
2
2
X
3
XX

26
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE2XXXXXX
ST2031103
IE2033102
IE2044105
IE2045XXX
IE2061202
IE2061203

วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
1
แคลคูลัส 1
3
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3
วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (2)
3
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
3
เกี่ยวกับความเป็นครู
ความเป็นครู
3
รวม
19
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

GE2XXXXXX
IE2033103
IE2044206
IE2044207

0
3
1
3
X
3

2
0
4
0
X
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
1
6
4
6
X
6

3
XX

0
XX

6
XX

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

3
3
2
2

0
0
2
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
5
5

X
3
XX

X
0
X

X
6
XX

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3
วัสดุวิศวกรรม
3
ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ
3
คอมพิวเตอร์
IE2045XXX วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (3)
3
IE2061204 การประกันคุณภาพการศึกษา
3
รวม
18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

27
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

GE2XXXXXX วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3
IE2044308 การออกแบบฐานข้อมูลและ
3
การประยุกต์ใช้งาน
IE2044309 ระบบปฏิบัติการ
3
IE2045XXX วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (4)
3
IE2061305 จิตวิทยาสาหรับครู
3
IE2061306 การพัฒนาหลักสูตร
3
รวม
18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

IE2044311

การฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

0
2

2
X
3
3
XX

2
X
0
0
XX

5
X
6
6
XX

3
0

0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
1

2
X
X
2

2
X
X
2

5
X
X
5

3
XX

0
XX

6
XX

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

GE220010X วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ (3)
3
IE2003204 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
1
ทางวิศวกรรม
IE2044310 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3
IE2045XXX วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (5)
3
IE2045XXX วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (6)
3
IE2061307 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
ทางการศึกษา
IE2061308 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3
รวม
19
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 3

3
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
5

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง
40
0
40
0

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3

0
0

28
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

3
3
1
3
3

3
2
1
X
2

0
2
0
X
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
5
2
X
5

2
3
18

1
X
XX

2
X
XX

3
X
XX

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

GE220010X
IE2044312
IE2044413
IE2045XXX
IE2061409

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ (4)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (7)
การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้
IE2061411 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 1
XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี (1)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
IE2044414
IE2045XXX
IE2061410
IE2061412
XXXXXXXXX

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
3
X
X
0
6
4
2
X
X
XX
XX

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิชากลุ่มชีพเลือกทางวิศวกรรม (8)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 2
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

3
3
3
2
3
14

0
X
3
0
X
XX

29

ปีที่ 5 /ภาคการศึกษาที่ 1
IE2062501

ศึกษาด้วย
ตนเอง
40
0
40
0

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
รวม

6
6

0
0

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

ปีที่ 5 /ภาคการศึกษาที่ 2
IE2062502

ศึกษาด้วย
ตนเอง
40
0
40
0

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

6
6

0
0

30
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้น ฐานในการใช้ภ าษาไทย ภาษากั บ การสื่ อ สาร ทั ก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่านและการเขียนประเภทต่างๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language
skills, listening, speaking, reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการเขียนจดหมาย
ทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจและโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication;
principles of business letter writing; types of business letters; business-related reports
and projects

GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ3
(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การนาเสนอทักษะการรับ และการส่งสาร การพูดเพื่อการนาเสนอ การอ่านและ
การนาเสนอข้อมูลทางสถิติและการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
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GE2100104

วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความสาคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์และ
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature;
literature analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way
of life

GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนสารและคากล่าว
ในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and public relations
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

GE2201101

ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ ส านวนและโครงสร้ า งภาษาระดั บ พื้ น ฐาน การทั ก ทาย การแนะน าตั ว
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณ์ในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures: greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing
places; describing past events; describing future plans and predictions
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GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ ภ าษาระดั บ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ใช้ ภ าษาให้ ถู ก ต้ อ งตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม การเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข
ข่าวสารข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison;
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และส านวน
เกี่ย วกับ วิชาชีพ ใจความส าคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้ นิยาม การจาแนกประเภท
ขั้นตอนการปฏิบัติ ป้ายประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details;
instructions and process description; cause and effect relationship

GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ น าไปใช้ ใ นอาชี พ ต่ า ง ๆ การพบปะผู้ ค นใน
สถานประกอบการ การใช้โ ทรศัพ ท์เพื่อติ ดต่องานธุรกิจ การนั ดหมายเจรจาธุรกิจ การน าเสนอ
ผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ
การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจ
วัฒนธรรมในอาชีพต่าง ๆ
English communication in various careers: meeting people in
workplace; telephoning in business; making an appointment in business; giving
presentation about company performance; describing products and services;
identifying goals and making business decision; making and dealing with complaints;
checking progress on work; understanding culture in careers culture
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GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
EnglishReading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและ
โครงสร้ างของประโยค องค์ป ระกอบที่ช่ว ยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิค
การอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context;
components and sentence structures; components of reading comprehension;
reading for main ideas and reading techniques

GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟั ง ภาษาอั งกฤษในสถานการณ์ ต่ า งๆ ในชีวิ ต ประจาวั น การฟั ง บทสนทนา
การฟังระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas
and listening techniques

GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอั ง กฤษตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจ าวั น ให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามวั ฒ นธรรมของเจ้ า ของภาษา การทั ก ทายและแนะน าตั ว การให้ ค าแนะน า การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with
native culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and
directions; requests and offers; thanking and apologizing
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GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทัก ษะภาษาจี น เบื้ องต้น ระบบพิ นอิ น ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ
การอ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence
patterns and grammar; short conversations and reading short messages; making a
summary and answering questions

GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

GE2300101

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัย
และกระแสโลกา ภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political
development; civics; democracy and participation in politics; social problems and
solutions
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GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจ
กับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรม
ทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature;
motivation and human relations in organizations; communication and human
relations; human relations in Thai culture; religious principles and human relations

GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิ จั ย วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งและการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จั ย
การตีความและการนาเสนอข้อมูลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation
and presentation; research report writing

GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3 (3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารตนเอง เทคนิ ค การครองใจคน การสร้ า งผลผลิ ต และการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
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GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development;
economic cooperation at various levels

GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การและแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
การบริหารจัดการที่ดีและความเสี่ยงสาหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนา
ในสั งคมไทยและสั ง คมโลก เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมเพื่ อ การพัฒ นาที่ ยั่ งยื น สั ง คมสี เขี ย วและ
นิเวศวิทยา การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic
development; good governance and risk management for modern organization;
problems, impact, and crises of development in Thai and global societies;
technology and innovation for sustainable development; green society and ecology;
application of sufficiency economy philosophy and the Royal projects

GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพ การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions;
labour protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics andsocial
responsibility
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GE2300108

อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้น ฐานเกี่ยวกับ อาเซียนและรัฐ สมาชิ ก อัตลั กษณ์และความหลากหลาย
แนวคิดการก่อตั้งปฏิญญากฎบั ตรและที่ประชุมสุ ดยอดอาเซียน ความร่ว มมือในการพัฒ นาและ
เสาหลักอาเซียน ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภู มิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคต
ที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and
diversity establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN
development cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together
integration for a sustainable future
GE2300109

สันติศึกษา
3 (3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้ง
และความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติและระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and among countries; nonviolence conflict resolution

GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ
การคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้
เครื่องมือ ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; library’s information-resources storage systems; information resources
searching and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and
plagiarism
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GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยา พั น ธุ ก รรม สิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; 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
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็ น มาของชนชาติ ไ ทย ลั ก ษณะสั ง คม เศรษฐกิ จ การปกครองของไทย
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government;
beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom

GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
การปรั บ ปรุ ง บุ คลิ ก ภาพ การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิต และการปรั บตั ว มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ กั บ
บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and selfadjustment; human relation and personality; perfect personality development
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GE2400105

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนว คิ ด และองค์ ป ระกอบพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาตน ภ าวะผู้ น า
การเปลี่ ยนแปลงการเรี ย นรู้ การพัฒ นาการทางาน การปรับตัว มนุษยสั มพันธ์และการสื่ อสาร
ในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; selfdevelopment; transformational leadership; learning; work development; selfadjustment; human relations in modern organization and communication; mental
health and happy life enhancement

GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การและกระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
จรรยาบรรณการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความ
และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามและการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative
research; research ethics; research design; study procedures and data collection field
data interpretation and analysis; and report writing

GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere;
project administration
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GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : จิ ต ของมนุ ษย์ ศ าสตร์ ว่า ด้ ว ยการพัฒ นาสมาธิ สมาธิ กั บ การพั ฒ นาสมาธิ จิ ต กั บ
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development;
meditation and mind development; mind and inappropriate behavior change;
meditation in daily life

ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101 พลศึกษา
1 (0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย รูปแบบของ
การจัดการแข่งขันและประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล และ
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body
mass index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid;
forms of exercises for health
GE2500102

ลีลาศ
1 (0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กฎระเบียบและมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศ

ในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types
of social dance; practice of social dance
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GE2500103

กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ
กติ ก าการแข่ ง ขั น กี ฬ าประเภทที ม การแข่ ง ขั น กี ฬ าและการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าประเภทที ม
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาล
General knowledge of team sports; training team sports; building
physical fitness; rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and
competition management of team sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึ ก ทั ก ษะการเล่ น กี ฬ าประเภทบุ ค คล การสร้ า งเสริ ม สมรรถภาพทางกาย
กฎระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
บุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports;
building physical fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports;
competition and competition management of individual sports; sports injuries and
first aid

GE2500105

นันทนาการ
1 (0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความส าคั ญ ประเภทของนั น ทนาการ กิ จ กรรมนั น ทนาการ
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ
การอยู่ค่ายพักแรมกับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of
recreation; types of recreation; recreational activities; training in recreational
leadership; recreational activities for training courses; recreational games; camping
and appropriate recreational activities
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ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ก.5.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์ เบื้ อ งต้ น เมตริก ซ์ และตัว ก าหนด กฎการนับ การเรี ย งสั บ เปลี่ ย น
และการจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules;
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem;
sequences and series

GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;
hypothesistesting

GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ มาตราชั่ ง ตวง วั ด อั ต ราส่ ว น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละและ
การประยุกต์ พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผลและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion,
percentage and applications; area and volume; interest and installment payment;
value added tax and income tax; index; introduction to logic and reasoning;
introduction to statistics
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ก.5.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลั ง งาน ไฟฟ้ า และการสื่ อ สารโทรคมนาคม รั ง สี แ ละกั ม มั น ตภาพรั ง สี สารเคมี
ในชีวิตประจาวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introductionto science and technology; science and natural
phenomenon; energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity;
chemical substances in everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
Environmental and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานทางสิ่ ง แวดล้ อ มและการจั ด การทรั พ ยากร หลั ก นิ เ วศวิ ท ยาและ
สมดุล ธรรมชาติ ทรั พยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management;
ecological principles and natural balance; natural resources and conservation;
environmental pollution; environmental impact assessment and environment
management
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
ก.6.1 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

GE2810101

โลกในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)
World in 21st Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัตน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา
ความเป็ น พลเมื อ งโลก สั ง คมสร้ า งสรรค์ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning
society and 21st century skills
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GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2 (2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก และพื้ น ฐานการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ การเป็ น บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะและ
คุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับการทางาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ การทางานเป็นทีม
การเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on
graduates; necessary skills and characteristics to work; transformational leadership;
personality; teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers

GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2 (2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง การคิ ด เชิ ง บวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking;
critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem
solving

GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางกาย การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายที่ เกี่ยวกั บสุ ขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ด้วยตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์
วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food
consumption;weight control; leisure and recreation activities; the application of
sports science and exercise for health
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GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติ
ที่ดี กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and
nutrition; the promotion of mental health
ก.6.2 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
2 (2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิต
กับการลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks;
mathematical art; mathematics for forecasting; mathematics and investment;
mathematics and health
GE2820102

และความงาม

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2 (2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพ

Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
GE2820103

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2 (2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ วั ส ดุ ง านบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารวั ส ดุ ย านยนต์ วั ส ดุ
ทางการแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material
for electric appliance
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
ข.1.1 กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา
IE2061101 ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Philosophy of Education, Language and Culture
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปรัชญาและทฤษฎีทางด้านการศึกษา การประยุกต์ในการพัฒนาระบบการศึกษา
ผลกระทบด้านศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระบบการศึกษาและอาชีพครูในสังคมโลก
แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้างการพัฒ นาที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงทางวัฒ นธรรม
ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมโลก
Philosophies and theories of education; applications of educational
systems development; impact of religion, economy, society and culture; world
educational systems and teaching profession; concepts and strategies of educational
management for sustainable development; international cultural connections for
improving teaching profession and world peace
IE2061202

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นครู
3 (3-0-6)
Morals, Ethics and Code of Ethics for Teachers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี คุณธรรม
และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด
Principles of good governance; how to be a good role model; morals
and ethics of teaching profession; professional code of ethics defined by the
Teachers’ Council of Thailand
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IE2061203

ความเป็นครู
3 (3-0-6)
Teacher Behavior
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครูและครูวิชาชีพ พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะ
ของครูที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การสร้างเสริมสมรรถภาพความเป็นครู การพัฒนาตนด้วยการเรียนรู้
ทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Roles, duties, tasks of teachers and vocational teachers; development of
teaching profession; qualifications of a good teacher; good attitudes for teaching
profession; improvement of teacher competencies; personal development with
academic learning; teaching profession standards; codes of conduct for teaching
profession; education law
IE2061204

การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
Educational Quality Assurance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การนาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
Principles and concepts of educational quality assurance; factors
influencing educational quality assurance; strategy for cooperation between
educators and community; conduct of institutional administration and educational
quality assurance; use of educational quality evaluation to enhance learning
development
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IE2061305

จิตวิทยาสาหรับครู
3 (3-0-6)
Psychology for Teachers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา
อารมณ์และสั งคม จิ ตวิทยาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ความต้องการ
ความพร้ อมและการจู งใจผู้เรี ยน รูป แบบการเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้
หลักและวิธีสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษาเพื่อนาแนวคิด
ไปใช้ในการป้องกันปัญหา แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน
Basic concepts of psychology pertaining to human development of
physical, intellectual, emotional and social concerns; educational psychology in
relation to individual differences, needs, readiness and motivation; learning styles;
intelligence; learning concepts and theories; principles of learner centered
instruction; psychology of guidance and counseling to prevent and solve problems
and improve student abilities
IE2061306

การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
Curriculum Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปรั ช ญาและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ค วามเป็ น มาและระบบ
การจั ด การศึ ก ษาไทย วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาไทย ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร
กระบวนการพัฒนาและประเมินหลักสูตร มาตรฐานช่วงชั้นเรียนของหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร
Philosophy and concepts of educational theories; educational system
history in Thailand; visions and education development plans; curriculum theories;
curriculum development and evaluation process; classroom level standards of
curriculum; institutional curriculum development process; problems and trends in
curriculum development
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IE2061307

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Innovation and Information Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การและทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การพัฒนาและการบริหารจัดการนวัตกรรมการศึกษา การวิเคราะห์
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้
และเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ การออกแบบ การสร้ า งและการประเมิ น นวั ต กรรมทางการศึ ก ษา
การออกแบบสื่ อ มั ล ติ มี เ ดีย เพื่ อ การสอนและการฝึ ก อบรม การประยุ ก ต์ใ ช้ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ส าหรั บ
อาชีวศึกษาและงานอุตสาหกรรม
Principles and theories of educational technology and innovation to
enhance learning quality; educational innovation development and management;
analysis of use of educational innovation; educational technology and information;
educational resources and networks; design, creation, and evaluation of educational
innovation; design of multimedia for teaching and training; multimedia application for
vocational education and industry
IE2061308

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6)
Educational Measurement and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การและความส าคั ญ ของการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย น จุ ด ประสงค์
เชิ ง พฤติ ก รรมและเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งและน าเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผล
ไปใช้ง าน การประเมิ น ตามสภาพจริ ง การประเมิ น จากแฟ้ม สะสมงาน การประเมิ นภาคปฏิ บั ติ
การประเมินแบบย่อยและการประเมินแบบรวม
Principles and importance of educational measurement and
evaluation; behavioral objectives and evaluation criteria; design and implementation
of measurement and evaluation tools; authentic assessment; portfolio assessment;
performance assessment; formative and summative assessments
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3 (2-2-5)
การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
Learning and Environment Management for Learning
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการสอน กลวิธีการสอน
ทางวิชาชีพ การจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ การบูรณาการ การเรียนรู้แบบเรียนรวม การบริหารและการจัดการห้องเรียน การบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา
Theories, principles, and concepts of learning and teaching
management; vocational teaching strategies; learning plan; learning environment
management; learning experience management; integrated learning; classroom
management; institutional learning center management
IE2061409

3 (3-0-6)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎี รู ป แบบ การออกแบบ และกระบวนการวิ จั ย สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย และ
การทดสอบสมมติ ฐ าน การเสนอโครงการเพื่ อ ท าวิ จั ย การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละน าเสนอผลงานวิ จั ย
การทาวิจัยในชั้นเรียน การผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
Theories, models, design and process of research; statistics for research
and hypothesis testing; research proposal; practice and presentation of research
results; classroom action research; research for learning development and solving
related problems
IE2061410

2 (1-2-3)
การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 1
Pre-Professional Technical Practice 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ สถานศึ ก ษา การเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มและสั ง เกต
สถานการณ์สอนจริงเพื่อเรียนรู้บริบทของสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอน
การฝึกปฏิบัติและวางแผนการศึกษา การสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาอย่างน้อย
1 สัปดาห์ การจัดทารายงานการศึกษา สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษา
Principles of establishment of institutional relationship; participation
and observation of teaching situation to study the context of institution; teaching
preparation; practice and study plans; observation; interview; data collection in
institution at least 1 week; learning report; seminar and exchange of learning results
IE2061411
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IE2061412

การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 2
2 (0-4-2)
Pre-Professional Technical Practice 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2061411 การเตรียมประสบกาณ์วิชาชีพ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสอนของครู วิ ช าชี พ การเตรี ย มบทเรี ย น สื่ อ การสอน ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารสอน
การจั ดทาแผนการเรี ย นรู้ การบู ร ณาการกลวิธี และเทคนิคการสอน การมีส่ ว นร่ว มของนักศึกษา
ในการเรียนการสอน
Teaching of vocational teachers; lesson preparation; teaching media;
teaching process; creation of learning plan; integration of teaching strategy and
technique; student participation in teaching activities
ข.1.2 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
IE2062501 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6 (0-40-0)
Teaching Professional Experience 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2061411 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 1
IE2061412 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสอนโดยบู ร ณาการความรู้ ใ นภาคทฤษฎี และปฏิบั ติ การวางแผนการสอน
การเลือกยุทธ์วิธีการสอน การเตรียมอุปกรณ์และวัสดุประกอบการสอน การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร การจั ด ท าแผนการเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้
โดยเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคัญ การจั ด ทาโครงงานทางวิช าการ การแก้ ไขปัญหาขณะปฏิบั ติการสอน
การให้คะแนน การวัดผลและประเมิน
Teaching by integrating theories and practice; instructional plan;
selection of teaching strategy; preparation of instructional equipments and materials;
participation in curriculum development and revision; child center learning plan and
activities; academic project; in class problem solving; grading; measurement and
evaluation
IE2062502

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6 (0-40-0)
Teaching Professional Experience 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2062501 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสังเกต และวิเคราะห์อุปสรรคทางการเรียนและการสอน การทารายงาน และ/
หรื อ วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น มี ก ารเข้ า ร่ ว มประชุ ม หรื อ สั ม มนากั บ สถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
Observation and analysis of problems in teaching and learning process;
writing report and/or conducting classroom action research; seminar participation
with other institutions for further improving teaching efficiency or coping with
problems in learning and teaching process
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ข.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม
ข.2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม
ST2031103 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
Calculus 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์
เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จากัดเขตและการประยุกต์
Functions, limits and continuity, differentiation and applications,
integration; techniques of integration; definite integral and applications
ST2051103 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
Fundamentals of Physics 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เวกเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม
และการชน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
Vectors; motion and Newton’s laws of motion; work and energy;
momentum and collisions; motion of a system of particles and rigid bodies;
oscillatory motion; fluid mechanics; heat and thermodynamics
ST2051104 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
1 (0-2-1)
Fundamentals of Physics 1 Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051103 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
เวกเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม
และการชน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
Vectors; motion and Newton’s laws of motion; work and energy;
momentum and collisions; motion of a system of particles and rigid bodies;
oscillatory motion; fluid mechanics; heat and thermodynamics
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IE2033101

การเขียนแบบวิศวกรรม
3 (1-4-4)
Engineering Drawing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การฉายภาพ การเขี ย นแบบภาพฉายและภาพสามมิ ติ การก าหนดขนาด
และพิ กั ด ความเผื่ อ ภาพตั ด ภาพช่ ว ยและภาพคลี่ การสเก็ ต ช์ ภ าพ การเขี ย นภาพแยกชิ้ น และ
ภาพประกอบ
Principles of orthographic projection; orthographic drawing and
pictorial drawing; dimensioning and tolerancing; sections; auxiliary views and
development; freehand sketches; detail and assembly drawings
IE2033102

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3 (1-4-4)
Basic Engineering Training
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่องมือและอุป กรณ์ในงานวิศวกรรม พื้นฐานเครื่องมือวัด การตะไบ ต๊าปและ
ดาย เครื่องมือกลเบื้องต้น การเชื่อมแบบอาร์คไฟฟ้า
Tools and equipment in engineering; basic measuring instruments; filing;
tap and die; basic machine tools; electrical arc welding
IE2033103

วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการผลิ ต การประยุ กต์ใ ช้ของกลุ่ มวัส ดุวิศ วกรรมหลั ก แผนภาพสมดุล ย์
ของส่วนผสมเหล็กคาร์บอน เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก โพลีเมอร์ เซรามิกและ
วัสดุผสม วัสดุอนินทรีย์และก่อสร้าง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง
Production processes; applications of main groups of engineering
materials; equilibrium diagram of carbon steel, steel and cast iron components; nonferrous metal; polymers, ceramics and composites; inorganic materials and
construction; lubrication and fuel materials
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1 (0-2-1)
การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางวิศวกรรม
Preparation for Engineering Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการฝึกงานทางวิศวกรรม การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน
การสัมภาษณ์งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิ กภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิช าชีพ ระบบ
คุณภาพและความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนาเสนองาน
Practices for engineering process; selecting establishments and job
applications; job Interviews; personality development; labor law and professional
ethics; quality system and safety; report writing and presentation delivery
IE2003204

ข.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
3 (3-0-6)
ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้น ฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็ กตรอนของอะตอม ปริมาณสารสั มพันธ์
สมบัติพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง
ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน
Basic of atomic theory and electronic structures of atoms;
stoichiometry; periodic properties, representative elements, non-metal and transition
metals; chemical bonds; properties of gas, solid, liquid and solution; chemical
equilibrium and chemical kinetics; ionic equilibrium
3 (2-2-5)
IE2014101 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : องค์ประกอบวงจร วงจรความต้านทาน การวิเคราะห์วงจร ทฤษฎีวงจร วงจรไฟฟ้า
หนึ่งเฟส วงจรไฟฟ้าสามเฟส ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
Circuit elements; resistive circuits; circuit analysis; circuit theorem; single
phase circuits; three phase circuits; practice on the studied topics related to electrical
circuits
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IE2014102

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 (2-2-5)
Electrical Instrumentation and Measurement
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หน่ ว ยการวั ด และเครื่ อ งมื อ วั ด มาตรฐาน สั ญ ญาณรบกวนและการป้ อ งกั น
ความผิ ด พลาดในการวั ด การวั ด แรงดั น ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า และก าลั ง ไฟฟ้ า ตั ว ขยายย่ า นวั ด
ของเครื่องมือวัด การวัดอิมพีแดนซ์ความถี่ต่าและความถี่สูง ออสซิลโลสโคป ทรานสดิว เซอร์และ
เซ็นเซอร์ ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
Units and standard instruments; noise and shielding; error of
measurement; voltage; current and power measurement; amplification; low-frequency
and high frequency impedance measurement; oscilloscope; sensor and transducer;
practice on the studied topics related to electrical measurement and instrument
IE2014103

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-2-5)
Computer Programming for Electrical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบคอมพิ ว เตอร์ โครงสร้ า งโปรแกรม การพั ฒ นาโปรแกรม การท างานแบบ
ตัดสินใจ โปรแกรมย่อย ไฟล์โปรแกรม ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
Computer system; program structure; program development; decisions
processes; subprogram; program with file operation; practice on the studied topics
related to computer programming for electrical engineering
IE2014104

อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
Electronic Devices and Electronic Circuits
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คุ ณ สมบั ติ ข องอุ ป กรณ์ ส ารกึ่ ง ตั ว น า อุ ป กรณ์ ส ารกึ่ ง ตั ว น า
คุณลักษณะของกระแสแรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่ การใช้งานอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ วงจร
ทรานซิ ส เตอร์ วงจรออปแอมป์ แหล่ ง จ่ า ยก าลั ง ไฟตรง การประกอบวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
Electronic systems; characteristics of semiconductor devices;
semiconductor devices; characteristics of current voltage and frequency; use of
electronics equipment; power transistor circuit; op amp circuit; dc power supply;
electronic circuits assembly; practice on the studied topics related to electronic
devices and electronic circuits
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3 (2-2-5)
เครื่องกลไฟฟ้า 1
Electrical Machines 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ตั ว เหนี่ ย วน าตั ว เองและเหนี่ ย วน าร่ ว ม การแปลงพลั ง งาน
เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า กระแสตรงและมอเตอร์ ก ระแสตรง หม้ อ แปลงไฟฟ้ า หนึ่ ง เฟส สามเฟส
หม้อแปลงออโต้ วงจรสมมูล ย์ ของหม้อแปลงไฟฟ้า การคานวณหาประสิ ทธิภ าพหม้อแปลงไฟฟ้า
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
Electromagnetic fields; self-induced and mutual induction; energy
conversion; DC generator and DC motor; single phase, three phase transformers; auto
transformer; equivalent circuit transformer; efficiency calculation of transformer;
practice on studied topics related to electrical machines 1
IE2014205

3 (3-0-6)
ระบบไฟฟ้ากาลัง
Electrical Power System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้ า งระบบไฟฟ้ า ก าลั ง ระบบเปอร์ ยู นิ ต ระบบสายส่ ง และระบบจ าหน่ า ย
กาลั ง ไฟฟ้า การวิ เคราะห์ เ สถี ย รภาพของระบบ การไหลของก าลั ง ไฟฟ้ า องค์ ป ระกอบสมมาตร
การลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร เศษฐศาสตร์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
Structure of power system; per unit system; transmission system and
distribution system; stability analysis; power flow; symmetrical component;
symmetrical fault and unsymmetrical fault; economics in power system
IE2014206

IE2014207

เครื่องกลไฟฟ้า 2
3 (2-2-5)
Electrical Machines 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2014205 เครื่องกลไฟฟ้า 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สนามแม่เหล็ กและวงจรแม่เหล็ก เครื่องกลชนิดหมุน เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลั บ
เครื่ องกลซิงโครนั ส มอเตอร์ ไฟฟ้าเหนี่ ย วนาชนิดหนึ่งเฟสและสามเฟส สมรรถนะในสภาวะคงตัว
ระบบการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า การป้องกันเครื่องกลไฟฟ้า ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
Magnetic fields and circuits; rotating machine; AC machine; synchronous
machines; single phase and three phase induction motor; steady state performance;
motor control system; motor protection; practice on the studied topics related to
electrical machines 2
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IE2014208

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง การแปลง
ลาปลาซ การแปลงลาปลาซผกผัน ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
Linear equations; first order differential equations; second order
differential equations; Laplace transforms; inverse Laplace transforms; systems of
differential equations
IE2014209

อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 (2-2-5)
Power Electronics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง ลั ก ษณะเฉพาะของวั ส ดุ แ ม่ เ หล็ ก วงจรแปลงผั น
กระแสสลับ เป็น กระแสตรง วงจรแปลงผั นกระแสสลับเป็นกระแสสลั บ วงจรแปลงผั นกระแสตรง
เป็นกระแสตรง วงจรแปลงผันกระแสตรงเป็นกระแสสลับ ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
Power electronics devices; characteristics of magnetic material; AC to
DC converter; AC to AC converter; DC to DC converter; DC to AC converters; practice
on the studied topics related to power electronics
IE2014210

การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-2-5)
Electrical Engineering Drawing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สั ญ ลั ก ษณ์ ก ารออกแบบระบบไฟฟ้ า มาตรฐานการเขี ย นแบบทางวิ ศ วกรรม
การเขี ย นแบบระบบควบคุ ม ไฟฟ้ า การเขี ย นแบบงานติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า การเขี ย นแบบไฟฟ้ า
ด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบไฟฟ้าสาหรับบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
Electrical system design symbols; engineering drawing standards;
electrical control system drawing; electrical installation drawing; computer assisted
electrical drawing; electrical drawing for houses, commercials buildings and
industrial factories; practice on the studied topics related to electrical engineering
drawing
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IE2014311

การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-40-0)
Electrical Engineering Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ใ นโรงงานอุ ตสาหกรรมหรื อ สถานประกอบการ เพื่ อเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 8 สัปดาห์
At least 8-week training in industrials or commercial organizations to
improve work experience
IE2014412

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (1-0-2)
Electrical Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เลือกและศึกษางานที่จะทาโครงงานและเขียนรายงาน การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
หั ว ข้ อ โครงงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป รึ ก ษา ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก าหนดขั้ น ตอนและแผน
เพื่อดาเนินโครงงานและรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
Selection and study of project and report writing; literature review of
topics approved by advisors; setting objectives; setting plan and procedure to
implement the project and report the project progress
IE2014413

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-6-3)
Electrical Engineering Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2014412 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิเคราะห์แผนการดาเนินโครงงาน ปฏิบัติการโครงงานตามที่ได้รับอนุมัติ วิเคราะห์
การปฏิบัติงาน ปัญหาและกาหนดวิธีการแก้ปัญหา นาาเสนอผลการดาเนินงานโครงงานเป็นระยะๆ
นาเสนอผลการดาเนินงานในขั้นสุดท้ายและจัดทารายงานโครงงานที่สมบูรณ์
Planning analysis; implementing the approval project; work analysis;
problems and solutions; regular project reporting; presentation of the final stage
and final report
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- แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
IE2044101
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การออกแบบขั้นตอนวิธีและผังงาน องค์ประกอบและโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์
ชนิดข้อมูล รูป แบบคาสั่ งต่างๆ และฟังก์ชันเบื้องต้น การคานวณและเปรียบเทียบ การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แบบโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมย่อย และการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานเฉพาะ
ด้านตามสาขางานที่เกี่ยวข้อง
Algorithms and flowchart design; components and structures of
computer languages; data types; instruction formats and basic functions; calculation
and comparison; structural computer programming; sub program and application
program for specific works in related fields
IE2044102

อิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Electronics for Computer Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หน่ ว ยทางไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า กฎของโอมห์ การวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แบบพาสซีฟ สารกึ่งตัวนา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบแอคทีฟ วงจรประยุกต์ใช้งาน
ไดโอดในวงจรจ่ายกาลัง วงจรขยายแอนะล็อกและวงจรออปแอมป์ การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับงานวิศวกรรม
Electircal units; electrical circuit; ohm law; electrical analysis; passive
electronic devices; semiconductor; active electronic devices; application of diode for
power supply circuit; analog circuit amplifier and op-amp circuit; applications of
electronics for engineering purposes
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3 (2-2-5)
วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก
Digital Circuit and Logic Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบดิจิทัล ระบบตัวเลขและรหัส ลอจิกเกต พีชคณิตบูลีนและการลดรูปสมการ
ลอจิก การวิเคราะห์และออกแบบวงจรลอจิก การวิเคราะห์และออกแบบวงจรลาดับเข้าจังหวะและ
ไม่เข้าจังหวะ อุปกรณ์ลอจิกชนิดโปรแกรมได้ การแปลงแอนะล็ อกเป็นดิจิทัลและการประยุกต์ใช้
วงจรดิจิทัล
Digital systems; number systems and codes; logic gate; boolean
algebra and logic simplification; combination logic analysis and design; analysis and
design of synchronous and asynchronous digital circuits; programmable logic devices;
analog to digital conversion and digital circuit applications
IE2044103

3 (2-2-5)
การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
Multimedia Design and Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สื่ อการเรี ย นการสอนมัล ติมี เดี ย สื่ อ การเรีย นการสอนมั ล ติ มีเ ดีย ประเภทต่า ง ๆ
จิ ต วิ ท ยาที่ ใ ช้ ใ นการออกแบบสื่ อ การเรี ย นการสอนมั ล ติ มี เ ดี ย หลั ก การออกแบบและพั ฒ นา
สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ การนาเสนองาน และการสื่อสารทางการศึกษาปัจจุบัน
Instructional multimedia, types of instructional multimedia; psychology
applied to design instructional multimedia; principles of design and development of
instructional multimedia; presentation and communication in education

IE2044104

3 (3-0-6)
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ประเภทข้อมูลแถวลาดับและตัวชี้ เวลาการทางาน
และความซั บ ซ้ อ น รายการโยง กองซ้ อ นและแถวคอย ต้ น ไม้ การค้ น หาและการเรี ย งล าดั บ
การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
Data structures and algorithms; types of data array and pointer;
running time and complexity; linked-lists; stacks and queues; trees; searching and
sorting; algorithms analysis
IE2044105
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3 (2-2-5)
ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน
Microprocessor and Applications
รายวิ ช าที่ ต้ อ งเรี ย นมาก่ อ น : IE2044102 อิ เล็ คทรอนิ กส์ ส าหรั บวิ ศวกรรม
คอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อุปกรณ์และเทคนิคการนาข้อมูลออกแบบขนานและอนุกรม อุปกรณ์หน่วยความจา
อุปกรณ์แบบสั่งการได้ การเข้าถึงหน่วยความจาโดยตรง ระบบการขัดจังหวะ การออกแบบระบบ
ที่ใช้ตัวไมโครโปรเซสเซอร์เป็นฐาน การต่อเชื่อมประสานกับไมโครโปรเซสเซอร์โดยใช้วงจรเบ็ดเสร็จ
ขนาดกลาง การนาคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุม
Equipment and data transfer techniques with parallel and serial
transmission; memory devices and operated devices; direct memory access;
interrupt system; microprocessor-based system design; microprocessor interface with
medium-sized integrated circuits; interconnection of computer with control system
IE2044206

3 (2-2-5)
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สถาปั ต ยกรรมคอมพิ ว เตอร์ ข้ อ มู ล การค านว ณทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
หน่ ว ยประมวลผลทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละตรรกะ ชุ ด ค าสั่ ง และการออกแบบระบบโปรเซสเซอร์
หน่ ว ยความจ าหลั ก แคชและหน่ ว ยความจ าเสมื อ น บั ส และอิ น เทอร์ เ ฟซ อิ น พุ ต /เอาท์ พุ ต
หน่วยควบคุมและเส้นทางข้อมูล มัลติโปรเซสเซอร์
Computer architecture; data; arithmetic and logical unit; instruction
sets and processor design; main memory, cache and virtual memory; bus and
interface; input/output; control unit and data path; multiprocessor
IE2044207

IE2044308

การออกแบบฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
Database Design and Application
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
หน่ ว ยข้ อ มู ล และความสั ม พั น ธ์ ข องหน่ ว ยข้ อ มู ล การออกแบบฐานข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี แ ผนภาพ
อีอาร์ การออกแบบฐานข้อมู ล ด้ว ยวิธี นอร์มัล ไลเซชัน ภาษาฐานข้ อมูล และภาษาเรีย กค้นข้อมู ล
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้ฐานข้อมูล
Database system; files and databases; database system architecture,
data entities and relationships data modeling; design of entity relation diagrams;
normalization of database; database language and structured query language;
database programming application
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IE2044309

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบปฏิ บั ติ ก ารของคอมพิ ว เตอร์ ชนิ ด ของระบบปฏิ บั ติ ก ารของคอมพิ ว เตอร์
การแบ่งปันทรัพยากร การจัดการหน่วยประมวลผล การจัดการหน่วยความจา การจัดการอุปกรณ์
การแบ่ ง ส่ ว นความจ าและชุ ด ค าสั่ ง เป็ น ส่ ว นและเป็ น หน้ า หน่ ว ยความจ าเสมื อ น ขั้ น ตอนของ
การจั ด ตาราง การประเมิ น ผล การท างาน ปั ญ หาการติ ด ตายและการป้ อ งกั น แหล่ ง ทรั พ ยากร
ความมั่นคงและความปลอดภัยของทรัพยากรและการศึกษากรณีตัวอย่าง
Computer operating system (OS); OS types; resource sharing;
processing unit management; memory unit; device management; memory and
instruction partitioning and paging, instruction sets, and virtual memory; step of
evaluated work schedule; dead lock problem and resource protection; sustainable
and safety of resource and case study
IE2044310

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
System Analysis and Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์
ระบบ เครื่ อ งมื อ ช่ว ยส าหรั บ การวิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบ แผนภู มิก ารไหลของข้ อ มูล และ
พจนานุ กรมข้อมูล การออกแบบระบบและส่ ว นนาเข้า ส่ ว นแสดงผลลั พธ์และส่ ว นติดต่อกับผู้ ใ ช้
การออกแบบฐานข้อมูลและการจัดทาเอกสารประกอบ
Information technology; information system development; system
development life cycle; system analysis; tool for system analysis and design; data
flow diagram and data dictionary; data design; entry design; result display and user
interface design; database design and documentation
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IE2044311

การฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (0-40-0)
Computer Engineering Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ สถานประกอบการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 8 สัปดาห์
At least 8-week training in industrials or commercial organizations to
improve work experience
IE2044312

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Data Communication and Computer Networks
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : มาตรฐานตัวแบบโอเอสไอและ TCP/IP ฟิสิคอลเลเยอร์ ดาต้าลิงก์เลเยอร์ เน็ตเวิร์ค
เลเยอร์ ทรานสปอร์ ต เลเยอร์ แอปพลิ เ คชั น เลเยอร์ ออกแบบระบบแลนและแวน ระบบ
ความปลอดภัยในเครือข่าย
Standard of OSI and TCP/IP model; physical layer; data link layer;
network layer; transport layer; application layer; LAN and WAN design; network
security
IE2044413

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1 (1-0-2)
Computer Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เลือกและศึกษางานที่จะทาโครงงานและเขียนรายงาน การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
หั ว ข้ อ โครงงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป รึ ก ษา ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก าหนดขั้ น ตอนและแผน
เพื่อดาเนินโครงงาน และรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
Selection and study of project and report writing; literature review of
topics approved by advisors; setting objectives; setting plan and procedure to
implement the project and report the project progress
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3 (0-6-3)
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2044413 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิเคราะห์แผนการดาเนินโครงงาน ปฏิบัติการโครงงานตามที่ได้รับอนุมัติ วิเคราะห์
การปฏิบัติงาน ปัญหาและกาหนดวิธีการแก้ปัญหา นาาเสนอผลการดาเนินงานโครงงานเป็นระยะ ๆ
นาเสนอผลการดาเนินงานในขั้นสุดท้ายและจัดทารายงานโครงงานที่สมบูรณ์
Planning analysis; implementing the approval project; work analysis;
problems and solutions; regular project reporting; presentation of the final stage and
final report
IE2044414

2.2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
3 (2-2-5)
ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontrollers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้ า งของไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขี ย น
โปรแกรมควบคุม พอร์ต การเชื่อมต่ออินพุต เอาต์พุต ฟลิปฟลอปและวงจรนับ วงจรแปลงสัญญาณ
แอนะล็ อ กเป็ น ดิ จิ ทั ล และดิ จิ ทั ล เป็ น แอนะล็ อ ก หน่ ว ยความจ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านไมโคร
คอนโทรลเลอร์ ใ นการควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ
ที่เรียน
Microcontrollers; microcontroller structures; writing control; port; Input–
output interfaces; flip-flops and counters; conversion of analog to digital circuit and
digital to analog; memory; application of microcontrollers for electrical and electronics
control; practice on the studied topics related to microcontroller
IE2015301

3 (2-2-5)
ระบบควบคุม
Control Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข องระบบ การวิ เ คราะห์ ผ ลตอบสนองชั่ ว คราว
การวิเคราะห์เสถียรภาพ เส้นทางของราก ผลตอบสนองทางความถี่ ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อ
ที่เรียน
Mathematical models of systems; transient response analysis; stability
analysis; root locus; frequency response; practice on the studied topics related to
control systems
IE2015302
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3 (2-2-5)
การควบคุมอันดับและโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Sequence Control and Programmable Logic
Controller
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการควบคุมแบบลาดับ ระบบอินเพุทและเอาท์พุท
การเขี ย นไดอะแกรมของรี เ ลย์ ภาษาค าสั่ ง บู ล ลี น ภาษาค าสั่ ง แลดเดอร์ ไ ดอะแกรม การเขี ย น
โปรแกรมควบคุมอุป กรณ์ตามกระบวนการ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิ ก
คอนโทรลเลอร์ การประยุกต์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการ
เกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
Tools and equipment in process control; input and output systems;
writing diagram of relay; Boolean; ladder diagram; process device programming;
electric motor control by programmable logic controller; application of
programmable logic controller in industry; practice on the studied topics related to
sequence control and programmable logic controller
IE2015303

3 (2-2-5)
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drive
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ลักษณะของโหลด ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า การควบคุมแรงบิดและความเร็วรอบ ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การควบคุม
ความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนา การประยุกต์ในอุตสาหกรรม
Load characteristics; DC motor drive; motor control torque and speed;
AC motor drive; speed control of induction motors; application in industry
IE2015304

3 (3-0-6)
การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : มาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า สายไฟฟ้า บริภัณฑ์
ทางไฟฟ้า ระบบการต่อลงดิน โหลดและสายป้อนไฟฟ้า การคานวณโหลด การป้องกันระบบไฟฟ้า
การออกแบบระบบไฟฟ้าสาหรับบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม
Standards in electrical system design; electrical power distribution
electrical; Cable; electrical equipment; grounding; load and feeder; load calculation;
electrical system protection; electrical design for houses, commercial buildings and
industrial factories
IE2015305
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3 (3-0-6)
วิศวกรรมแสงสว่าง
Illumination Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แหล่ ง ก าเนิ ด แสง การส่ อ งสว่ า งวิ ธี ลู เ มน วิ ธี จุ ด -จุ ด ชนิ ด ของหลอดไฟและโคม
มาตรฐานการส่องสว่าง การคานวนแสงสว่าง การออกแบบแสงสว่างภายในอาคาร การออกแบบ
แสงสว่างภายนอกอาคาร การอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบการส่องสว่างด้วยคอมพิวเตอร์
Light source; lumen method; point by point method; types of bulb
and lamp; lighting standards; calculation of light; lighting design inside building;
lighting design outside the building; energy conservation; computer assisted
Iillumination
IE2015306

3 (3-0-6)
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
Power System Protection
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อุปกรณป้องกันและระบบป้องกัน เฟสและการคานวณกระแสฟอลต์ การดับอาร์ค
หม้อแปลงกระแสและแรงดัน รีเลย์ป้องกัน การป้องกันสายส่งและบัสบาร์ การป้องกันหม้อแปลง
ไฟฟ้า การป้องกันเครื่องกาเนิดไฟฟ้า การป้องกันสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย การป้องกันระยะไกล
Protection devices and protection systems; phase and fault current
calculations; arc; current and voltage transformers; protective relay; electrical
protection of transmission system and busbar; electrical protection of transformer;
electrical protection generator; electrical protection of substation; remote protection
IE2015307

3 (3-0-6)
การบริหารความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Safety Management for Electrical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อันตรายจากไฟฟ้า ความหมายของสัญลักษณ์ป้ายเตือนความปลอดภัย สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุ การป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมอาคารสูง การป้องกันไฟไหม้ การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
การใช้อุปกรณ์ป้องกัน การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ความปลอดภัยทางไฟฟ้าสาหรับระบบไฟฟ้า
แรงดันต่าและสูง
Electrical hazards; safety signs; causes of accidents; accident
protection in high rise building industries; fire protection; short circuit protection;
electrical safety test; electrical safety for low voltage and high voltage systems
IE2015308
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IE2015309

ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Automation Control Systems
รายวิ ช าที่ ต้อ งเรี ย นมาก่ อ น : IE2015303 การควบคุ ม อัน ดับ และโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
:ระบบควบคุ ม เครื่ อ งกลอั ต โนมั ติ ใ นอุ ต สาหกรรม การขยายและจั ด รู ป สั ญ ญาน
แอนะล็อกและดิจิทัล เซ็นเซอร์และทรานดิวเซอร์ทางอุตสาหกรรม การควบคุมกระบวนการชนิด
แอนะล็ อ กและดิ จิ ทั ล การควบคุ ม ซี เ คว็ น ส์ การเขี ย นโปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก คอนโทรลเลอร์
การอินเตอร์เฟส การประยุกต์ในระบบอัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
Industrial automation control system; digital and analog
instrumentation amplifier; sensor and transducer; digital and analog process control;
sequence control; programmable logic controller; interfaces; application in
automation; practice on the studied topics related to industrial automation systems
which are studied
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงสาหรับการผลิตสื่อ
3 (2-2-5)
การสอนทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Advanced Information Technology Application for
Teaching Media Production in Electrical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบสร้างซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อการสร้างงานสื่อทางช่างไฟฟ้า การทดลองเทคนิคใช้งานสื่อ
การสร้างบททดสอบและการประเมินผล ระบบการบริการจัดการชุดการสอน การพัฒนาชุดการสอน
ช่างไฟฟ้า ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
Use of information technology to design software in electrical
engineering; application of job analysis techniques for electrician; experimental
techniques for media; tests and evaluations; teaching the materials management
system; development of teaching materials for electricians; practice on studied
topics related to advanced information technology application for electrical
engineering
IE2015410
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IE2015411

เทคโนโลยีสาหรับช่างเทคนิคไฟฟ้า
3 (2-2-5)
Technology for Electrical Technicians
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ช่างเทคนิคไฟฟ้า ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานช่างเทคนิคไฟฟ้า การเตรียมงาน
และอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการทางาน การจัดทาแผนการปฏิบัติงาน การบูรณาการกลวิธีเทคนิคทางาน
และการวิเคราะห์งาน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบงาน ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อ
ที่เรียน
Electrical technicians; skills of electrical technician; preparation and
equipment; work procedure; work plan preparation; integration of working technique
and analysis; cooperation in system management; practice on the studied topics
related to technology for electrical technicians
IE2015412

นิวเมติกส์
3 (2-2-5)
Pneumatics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่องวัดความดัน อัตราการไหล ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า การควบคุมทิศทางด้ว ย
กลไกและไฟฟ้า การเขียนผังวงจรนิวเมติกส์ การโปรแกรมเชิงตรรกะควบคุมระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า
การควบคุ ม นิ ว เมติ ก ส์ ด้ ว ยโปรแกรมเบิ ล คอนโทรลเลอร์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานอุ ต สาหกรรม
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
Pressure; flow rate; pneumatics; directional control valves; pneumatic
circuit programming; programmable logic control system for pneumatics; application
in the industry; practice on studied topics related to pneumatics
IE2015413

ปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
3 (0-6-3)
Electrical installation Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติติดตั้งระบบไฟฟ้า ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัดในโรงงาน
อุตสาหกรรม ปฏิบัติการซ่อมบารุงระบบไฟฟ้า
Electrical installation practice; practice on installation of electric
device and electrical measuring instrument; electrical maintenance practice
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3 (0-6-3)
ปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดการพลังงานเพื่อการอนุรักษ์
Energy Analysis and Conservation Management
Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวั ด พลั ง งานไฟฟ้ า พลั ง งานกล การวั ด และการการค านวนประสิ ท ธิ ภ าพ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ การสร้างเดลี่โหลดเคอรฟ การวัดพลังงานด้วยเครื่องบันทึกข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
Measurement of electrical energy; mechanical energy; measurement
and calculation of electrical efficiency; air conditioner; daily curves; power analyzer;
computer analysis
IE2015414

3 (3-0-6)
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
Electrical Energy Conservation and Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กฎหมายและข้อกาหนดการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานของอาคารควบคุมและ
โรงงานควบคุม การประเมินเครื่องจักรอย่างมีนัยสาคัญ การจัดการพลังงาน เทคนิคการใช้พลังงาน
อย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ การค านวณผลประหยั ดในระบบไฟฟ้ า แหล่ ง กาเนิด พลั ง งานทดแทนและ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Laws and regulations for energy conservation; energy conservation act
designated factory and building; machine significant evaluation; energy management
system; energy efficiency techniques; energy saving calculation in electrical systems;
renewable energy sources and renewable energy technology
IE2015415

3 (2-2-5)
นวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Innovation in Electrical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการคิด
สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม การออกแบบนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า การจัดสัมมนา
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Modern technology of electrical and electronic devices; innovation
process; engineering invention; innovation design in electrical engineering; seminar in
electrical engineering
IE2015416

70
IE2015417

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-2-5)
Electrical Engineering Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยีไฟฟ้า เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า การเลือกขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน การเดินสายไฟฟ้า ผังแสดงแบบงานจริงและ
ผั ง แสดงการติ ด ตั้ ง วงจรควบคุ ม และวงจรก าลั ง มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า การบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งกลไฟฟ้ า
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
Electrical engineering technology; electrical measuring instruments;
standards of electrical design and installation; design of power system; electrical
wires and protective equipment; plan and working diagram; control circuits and ac
motors; mechanical maintenance; practice on the studied topics related to electrical
engineering technology
IE2015418

สัญญาณและระบบ
3 (2-2-5)
Signals and Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สั ญ ญาณเวลาต่ อ เนื่ อ งและไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ระบบเชิ ง เส้ น ไม่ แ ปรตามเวลา ฟั ง ก์ ชั น
ถ่ายโอน การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซและซี ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างสัญญาณ การประยุกต์ใช้
สัญญาณและระบบ ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
Continuous-time and discrete time signals; linear time invariant
systems; transfer functions; Fourier transform; Laplace and z transform; sampling
signals theorem; applications of signals and systems; practice on the studied topics
related to signals and systems
- แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
IE2045101 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3 (3-0-6)
Discrete Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิ ค การนั บ ทฤษฎี ของเซต ความสั มพั น ธ์แ ละฟั ง ก์ชั น การใช้ เหตุ ผ ลในเชิ ง
คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟและการนาเอาไปใช้งาน ทฤษฎีออโตเมต้า
Counting techniques; set theory; relation and function; mathematical
reasoning; logic; Boolean algebra; graph theory and applications; automata theory
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IE2045102

วงจรไฟฟ้าสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Electric Circuit for Computer Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อุป กรณ์ในวงจรไฟฟ้า การใช้โ ปรแกรมการวิเคราะห์ แบบโหนดและเมซ ทฤษฎี
การวางซ้อน วงจรสมมูลย์ แบบเทวินินและนอร์ตัน การถ่ายโอนกาลั งไฟฟ้าสู งสุด ผลตอบสนอง
ทรานส์เซียนและผลตอบสนองสภาวะคงตัวของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
Electrical devices; node and mesh analysis; superposition; Norton and
Thevenin’s equivalent circuits; maximum power transfer; transient and steady state
responses of D.C circuits
IE2045103

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Electrical and Electronic Measurement
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวั ด และเครื่ อ งมื อ วั ด เครื่ อ งมื อ วั ด แบบแอนะล็ อ ก เครื่ อ งมื อ วั ด แบบดิ จิ ทั ล
มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรงและกระแสสลั บ การวั ด ความต้ า นทาน ความเหนี่ ย วน าและความจุ
ค่าความคลาดเคลื่ อนและค่า ผิ ด พลาดที่ เกิ ด จากการวั ด บริ ดจ์ ไ ฟฟ้ ากระแสตรงและบริ ดจ์ ไฟฟ้ า
กระแสสลับ ออสซิลโลสโคป เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Measurement and instrumentation; analog instrumentation; digital
instrumentationว D.C. and A.C. meters; resistance measurement; inductance and
capacitance measurement; accuracy and error of measurement; ac and dc bridge;
oscilloscope; sensor and transducer
IE2045104

กฎหมายและจริยธรรมสาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Laws and Ethics for Computer Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คุณ สมบั ติ ข องพนั กงานคอมพิว เตอร์ การประกอบอาชี พทางด้ านคอมพิว เตอร์
บุ คลิ กภาพและการพัฒ นาบุ คลิ กภาพในการทางาน จรรยาบรรณในวิช าชีพ คุณธรรมจริยธรรม
ในการทางาน กฎหมายด้านไอซีที ทรัพย์สินทางปัญญา
Qalifications of computer staff; computer careers; personality and
development of personality in the workplace; professional ethics; ethics in the
workplace; laws related to ICT; intellectual property
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IE2045205

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์
3 (2-2-5)
Computer Programming for Application
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2044101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก
การเขีย นโปรแกรมติดต่อกับ ไฟล์ การเขียนโปรแกรมติดต่อกับอินพุตเอาท์พุตต่าง ๆ การใช้งาน
เทรดการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับเครือข่าย และการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษาจาวาทั้งแบบ
อินเทอร์เน็ตและแบบแอปพลิเคชัน
Object-oriented programming with the Java programming language;
file handling; creating graphical user interfaces (GUI); file input/output (I/O); threads
and networking; web and stand-alone applications development with JAVA

IE2045206

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3 (2-2-5)
Web Application Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2044101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของการเขียนโปรแกรมบนเบราว์เซอร์ การสร้าง
เว็ บ เพจขั้ น พื้ น ฐาน การเขี ย นโปรแกรมบนเบราว์ เ ซอร์ การเรี ย กใช้ ง านออบเจ็ ก ต์ วิ ธี ก ารหา
ข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อผิดพลาด การประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูล การพัฒนางานประยุกต์
บนเว็บ
Components and architecture of browser programming; fundamentals
of web development; types of browser programming; use of different objects;
methodology of finding and correcting errors; web-base applications; web
application development

IE2045207

การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนสมัยใหม่
3 (2-2-5)
Design and Development of Modern Teaching Media
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิ วั ฒ นาการของคอมพิ ว เตอร์ เ ทคโนโลยี กั บ การสอน การทดลองใช้ แ ละประเมิ น สื่ อ
การเรียนการสอน การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสอนในปัจจุบัน ระบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ระบบเปิดสาหรับมหาชน เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน การใช้ยูทิวบ์และเฟซบุ๊ก
ในการสอน
Development of computer technology in teaching; trial and
evaluation of instructional media; use of computer technology in teaching today;
massive open online courses; augmented reality; use of YouTube and Facebook in
teaching
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IE2045208

หุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
Robotics and Applications
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : องค์ประกอบของหุ่นยนต์ โครงสร้างและกลไกของหุ่นยนต์ อุปกรณ์ตรวจจับและ
อุป กรณ์ขับ เคลื่ อน การควบคุมระดับล่ าง การเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต
อัลกอริทึมสาหรับหุ่นยนต์ การเรียนรู้ผ่านทางตัวอย่างและการทดลองปฏิบัติ การประยุกต์ใช้งาน
หุ่นยนต์ในด้านต่าง ๆ
Robot components; robotic structure and mechanism; sensors and
actuators; low level control system; input/output programming; algorithms for
robotic and automation system; learning from examples and hand-on experiments;
robotic applications

IE2045209

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (2-2-5)
Internet of Things
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม การควบคุม
การทางานของอุปกรณ์ไอโอที ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์ไอโอที
การวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
Internet of things (IoT); sensors and actuators operation; control of IoT
devices through the internet; creating network of IoT devices; IoT data analytics and
applications

IE2045210

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-2-5)
Computer Graphics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบคอมพิ ว เตอร์ กราฟิ ก ส์ เทคนิ ค การสร้ า งภาพโดยจุ ด เส้ น ตรงและเส้ น โค้ ง
การย้ายแกนการสร้างแบบภาพ การแปลงภาพใน 2 มิติและ 3 มิติ การย้ายภาพเข้าสู่อุปกรณ์เสมือน
สากล การแปลงแบบย้ า ย การแปลงแบบหมุ น การแปลงย่ อ ขยายภาพทั้ ง ใน 2 มิ ติ แ ละ3 มิ ติ
การกาหนดหน้ าต่ างและวิว มองการขลิ บ ภาพแบบจ าลองทางเรขาคณิต โครงสร้ างทางรูป ภาพ
คณิตศาสตร์ การนาเสนอภาพออกสู่อุปกรณ์จริง
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Computer graphics system; image construction techniques with dot
points, line and curves; axis rotation; 2D and 3D image transforms; image transfer to
virtual device; translation, rotation and scaling of images in 2D and 3D spaces;
window view point and image clip; geometry model and mathematical structure of
image; display image on real device
IE2045311

ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
Artificial Intelligence
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ การประยุ ก ต์ ง านปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ การแทนองค์ ค วามรู้ แ ละ
การให้ เ หตุ ผ ล ตรรกศาสตร์ เ ชิ ง ประพจน์ แ ละตรรกศาสตร์ ภ าคแสดง การค้ น หาแบบฮิ ว รี ส ติ ก
การค้นหาแบบไม่มีข้อมูล การค้นหาแบบปรปักษ์ เทคนิคการแก้ปัญหาบนฐานความรู้ การให้เหตุผล
บนความไม่แน่นอน การเรียนรู้ของเครื่อง
Artificial intelligence; AI applications; knowledge representation and
reasoning, prepositional and predicate logic; heuristic search, uninformed search,
adversarial search; knowledge based problem solving techniques; reasoning with
uncertainty; machine learning

IE2045312

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
Mobile Application Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2044101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือ
และภาษาที่ใช้สาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กระบวนการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารเครือข่ายกับระบบภายนอก การจาลอง
อุปกรณ์เคลื่อนทีโ่ ดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
Hardware architecture; characteristics and limitations of mobile
devices; tools and languages for mobile application development; application
development process for mobile devices; user interface, communication with
external systems; mobile simulation on computer
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IE2045313

ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Security in Network System and Computer System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2044312 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบมาตรฐานของข้ อ มู ล โครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบความปลอดภั ย
การวิเคราะห์ความเสี่ ยง การเข้ารหั สข้อมูล ความปลอดภัยในเครือข่าย เครือข่ายส่วนตัวเสมือน
เครื่องมือสาหรับป้องกันในเครือข่าย การบริหารความปลอดภัยและไวรัสคอมพิวเตอร์
Data standard system; basic infrastructure of security system; risk
analysis; data cryptography; network security; virtual private network; network
security tools; security management and computer virus

IE2045314

การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์สาหรับวิศวกรรม
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Microprocessor System Design for Computer Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ การติดต่อพอร์ต
และการใช้งาน ไทม์เมอร์ / เคาน์ เ ตอร์ กระบวนการอินเตอร์รั พท์ กระบวนการรีเ ซต โครงสร้า ง
การทางานของกลุ่มคาสั่งและสัญญาณเชื่อมต่อ อุปกรณ์หน่วยความจา การเขียนโปรแกรมควบคุม
และการประยุกต์ใช้งาน
Architecture of a microcontroller and a microprocessor; port
communication and usage; timer/counter; interrupt process; reset process;
instruction set and connection signals; memory devices; programming control and
applications

IE2045315

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
Software Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : นิย ามของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการในการพัฒ นาซอฟต์แวร์ วิศวกรรม
ระบบ การบริ ห ารโครงการพั ฒ นาซอฟต์ แวร์ ความต้อ งการด้ านซอฟต์ แวร์ การออกแบบและ
การทดสอบซอฟต์แวร์ การปรับปรุงและการบารุงรักษาซอฟต์แวร์
Definition of software engineering; software development process;
system engineering; software project management; software requirement; software
design and testing; improvement and maintenance of software
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3 (2-2-5)
การประมวลผลแบบคลาวด์
Cloud Computing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประมวลผลคลาวด์ ระดับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการรูปแบบ
การให้บริการซอฟต์แวร์ การให้บริการระบบกายภาพ เทคโนโลยีสาหรับเวอร์ชวลไลเซชัน ซอฟต์แวร์
สาหรับการประมวลผลแบบคลาวด์
Cloud computing; infrastructure as a service; platform as a service;
software as a service; and physical systems as a service; visualization technology;
cloud computing software

IE2045316

IE2045317

ระบบสมองกลฝังตัว
3 (2-2-5)
Embedded System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบสมองกลฝังตัว คุณสมบัติของระบบฝังตัว อุปกรณ์และการเชื่อมต่อสาหรับ
ระบบฝังตัว สถาปัตยกรรมของระบบฝังตัว ระบบปฏิบัติการเวลาจริง การออกแบบระบบฝังตัว
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวด้วยแบบจาลอง การประยุกต์ใช้ระบบฝังตัวกับการควบคุมอัตโนมัติ
Embedded system; characteristics of embedded system, equipment
and communication for embedded system; embedded system architecture; real
time operating system; embedded system design; development of embedded
system with virtual simulator; applications of embedded system with control
3 (2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กรอบความคิ ด ของข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ทฤษฎี ก ารจั ด การข้ อ มู ล ปริ ม าณมาก
กรอบความคิ ด ของแมพรี ดิ ว ซ์ ระบบแบบกระจายส าหรั บ การประมวลผลข้ อ มู ล ปริ ม าณมาก
การทาเหมืองข้อมูลปริมาณมาก การแสดงผลข้อมูลปริมาณมาก
Concept of big data; theory for managing big data; concept of mapreduce; distributed systems for big data processing; big data mining; big data
visualization

IE2045318
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IE2045319

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
Object-Oriented Programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2044101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การห่อและการซ่อนข้อมูลสารสนเทศ การแบ่งเป็นชั้น
และชั้น ย่อย การรั บช่วงและการแทนที่ การทางานในหลายรูปแบบ โครงสร้างของชั้นโครงสร้าง
การเก็บข้อมูลเชิงวัตถุและตารางวิธีการ
Object-oriented programming; encapsulation and information hiding;
classes and subclasses; inheritance and overriding; polymorphism; class hierarchies;
internal representations of objects and method tables

IE2045320

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
3 (2-2-5)
Wireless Network Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2044312 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารแบบไร้สาย มาตรฐาน IEEE 802.11 โปรโตคอลเครือข่ายไร้สาย
การค้นหาเส้นทาง เครือข่ายไร้สายแบบเซลลูล่า เครือข่ายไร้สายและทีซีพีไอพี ระบบความปลอดภัย
ของเครือข่ายไร้สาย
Wireless communication; IEEE 802.11 standard; wireless routing
protocols; cellular wireless network; TCP/IP wireless network; wireless network
security

IE2045321

การออกแบบและพัฒนาเกมดิจิทัล
3 (2-2-5)
Digital Game Design and Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่องมือสาหรับออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เกมแบบสองมิติและสามมิติ
เกมแบบหลายผู้ เล่ น เกมบนระบบเครือ ข่ าย ปฏิ สั ม พั นธ์ ร ะหว่ างมนุษ ย์ กับ คอมพิ ว เตอร์ ระบบ
ฐานข้อมูลเกม ปัญญาประดิษฐ์ในเกม
Tools for design and development of computer game; twodimensional and three dimensional games, multiplayer games, network games;
human and computer interaction; game database; artificial intelligence in games
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IE2045322

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
3 (2-2-5)
Enterprise Resource Planning
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฟังก์ชันและกระบวนการทางธุรกิจ การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ
องค์กร ระบบสารสนเทศการตลาดและการขาย การผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบบัญชี
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแบบจาลองกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการและ
การดาเนินการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
กับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Business functions and business processes; development of enterprise
resource planning (ERP) systems; marketing information systems and sales;
production and supply chain management; accounting in ERP systems; human
resources management system; process modeling; process improvement and ERP
implementation; ERP planning and electronics commerce

IE2045423

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Selected Topics in Computer Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หัวข้อที่สนใจทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาพ
Computer engineering topics of interests; programming; database
system; computer network; computer hardware; computer security; image processing

IE2045424

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Special Topics in Computer Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยี ใหม่ท างวิศ วกรรมคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยีอิ นเทอร์เ น็ต เทคโนโลยี
การออกแบบระบบ เทคโนโลยีของโครงสร้างคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีของการบริหารจัดการเครือข่าย
New computer engineering technology; internet technology; new
platform for system analysis and design; network management technology

79
IE2045425

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Special Problems in Computer Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปั ญ หาที่ ส นใจพิ เ ศษทางวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ปั ญ หาทางด้ า นเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมแบบใหม่ ๆ ปัญหาทางด้านระบบความปลอดภัย เทคโนโลยีใหม่
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Special problems in computer engineering; special problems in
computer network; special problems in computer programming; special problems in
computer security; recent technologies in computer engineering

80
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

1 นายนิธพิ ัฒน์ อิว๋ สกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตาแหน่ง
สาขาวิชา/
คุณวุฒิ
จากสถาบันการศึกษา
วิชาการ
วิชาเอก
ผศ.

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

ค.อ.บ.

2 นายสุปัญญา สิงห์กรณ์ อาจารย์ ค.อ.ม.
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ค.อ.บ.

3 นายสุวัฒน์

อาจารย์ ค.อ.ม.

วิบูลย์ศิริรัตน์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ค.อ.บ.

4 นางสาวขนิษฐา ดีสุบิน อาจารย์ ปร.ด.
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

5 นายพนา ดุสิตากร
x-xxxx -xxxxx-xx-x

ผศ.

ปร.ด.

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2547
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี
2536
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2559
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ ราชมงคลพระนคร, 2548
โทรคมนาคม
บริหารอาชีวะศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
และเทคนิคศึกษา พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2540
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2530
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2559
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2550
วิศวกรรมไฟฟ้า- สถาบันเทคโนโลยี
สื่อสาร
ราชมงคล, 2539
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2556
เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2546
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2540

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565
3 6 10 10 10

3

6

10 10 10

3

6

10 10 10

3

6

10 10 10

3

6

10 10 10
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ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

6 นางสาวอัมภาภรณ์

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565
อาจารย์ ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
3 6 10 10 10

ตาแหน่ง
สาขาวิชา/
คุณวุฒิ
จากสถาบันการศึกษา
วิชาการ
วิชาเอก

พีรวณิชกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์

พระจอมเกล้าธนบุรี,
2546
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2539

3.2.2 อาจารย์ประจา
ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
ตาแหน่ง
สาขาวิชา/ จากสถาบันการศึกษา
ที่
คุณวุฒิ
วิชาการ
วิชาเอก
พ.ศ. ...
256 256 256 256 256
1 2 3 4 5
1 นายทวีศักดิ์ ตรงติรกุล อาจารย์ วศ.ม. วิศวกรรม
สถาบันทคโนโลยี
3 6 10 10 10
x-xxxx-xxxxx-xx-x
การวัดคุม
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2554
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2551
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
3
กาลัง
ราชมงคล, 2527

2 นายสุนทร วิริยะ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

3 นายนิคม ดิษฐคลึ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2545

4 นางสาวกมลณิตย์ ภู่สร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

5 นางสาวสุชาดา เกตุดี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผ.ศ.

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2553
อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2546
ปร.ด. คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ศึกษา
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2558
วท.ม. วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
คอมพิวเตอร์
2549
วท.ม. การศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
คอมพิวเตอร์
ทหารลาดกระบัง, 2546
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6

10

10

10

82

ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

6 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย
เตชะธนเศรษฐ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
ตาแหน่ง
สาขาวิชา/ จากสถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
วิชาการ
วิชาเอก
พ.ศ. ...
256 256 256 256 256
1 2 3 4 5

ผศ.

7 นายมนตรี บุญเรืองเศษ อาจารย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ค.อ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
Ph.D. Computer
Science
วศ.ม. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
(คอมพิวเตอร์)
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

วท.บ.

8 นายอนุชา ไชยชาญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วศ.ม.
ค.อ.บ.

9 นางสาวภาวนา ชูศิริ
x-xxxx -xxxxx-xx-x

อาจารย์ ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

10 นายพิสิฐ สอนละ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์ ค.อ.ม.

วศ.บ.

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2540
Edith Cowan
3
University, 2018
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2546
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2538
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
3
มหานคร, 2554
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2547
วิทยาการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
คอมพิวเตอร์
2536
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
3
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2556
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์- ราชมงคล, 2540
โทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
3
สื่อสาร
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
2546
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์- ราชมงคล, 2540
โทรคมนาคม
ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
3
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2557
วิศวกรรมไฟฟ้า– สถาบันเทคโนโลยี
โทรคมนาคม
ราชมงคล, 2545
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ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

11 นางรุ่งอรุณ พรเจริญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
ตาแหน่ง
สาขาวิชา/ จากสถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
วิชาการ
วิชาเอก
พ.ศ. ...
256 256 256 256 256
1 2 3 4 5

ผศ.

ค.อ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
ปร.ด. วิจัยและ
พัฒนาการสอน
เทคนิคศึกษา
ค.อ.ม. ไฟฟ้า

ค.อ.บ.

12 นางสาววารินี วีระสินธุ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์ ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

13 นางสาววรรณภา มโนสืบ อาจารย์ ค.อ.ม.
x-xxxx-xxxxx-xx-x
วท.บ.

14 นางสาวนุชลี อุปภัย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

Ph.D.

ค.ม.

ค.บ.

15 นายชัยธวัช ตุ่มมะ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์ ค.อ.ม.

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2540

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2555
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2548
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์- ราชมงคล, 2544
โทรคมนาคม
ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2550
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์- ราชมงคล, 2546
โทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
สื่อสาร
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2556
ไฟฟ้าสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ฉะเชิงเทรา, 2540
จิตวิทยา
Aristotle University of
การศึกษาและ Thessiloniki, Greece,
การแนะแนว
1995
จิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
การศึกษาและ 2525
การแนะแนว
พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2522
เทคโนโลยีเทคนิค สถาบันเทคโนโลยี
ศึกษา
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2536
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ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

16 นางสาววรดานันท์
เหมนิธิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

17 นางสุนารี จุลพันธ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
ตาแหน่ง
สาขาวิชา/ จากสถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
วิชาการ
วิชาเอก
พ.ศ. ...
256 256 256 256 256
1 2 3 4 5
ศศ.บ. ออกแบบ
ศิลปะประยุกต์
อาจารย์ ปร.ด. หลักสูตรและ
การสอน
ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา

อาจารย์

18 นายศรัณย์ ฉัตรธัญญกิจ อาจารย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ศศ.บ. บรรณารักษ์
ศาสตร์
ศศ.ม. จิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว
ศศ.บ. รัฐประศาสน
ศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2525
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2558
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2548
สถาบันราชภัฏธนบุรี,
2535
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา,
2549
วศ.ม. เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
สารสนเทศและ ธรรมศาสตร์, 2557
การสื่อสาร
สาหรับระบบ
สมองกลฝังตัว
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง จึงกาหนดให้
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 อยู่ในกลุ่ม
วิชาชีพบังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จาเป็น ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและทางการศึกษาได้
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(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีร ะเบี ยบวินัย ตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
(6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
- การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3
- การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพครู 1 และ 2 ตลอดปีการศึกษาที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคฤดูร้อน
- การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพครู 1 และ 2 จัดเต็มเวลาตลอดปีการศึกษาที่ 5
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน
การทาโครงงานของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพ เพื่อการแก้ปัญหาหรือ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ร่วม
โครงงานจานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และทารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิ ช าโครงงานวิ ศ วกรรม เป็ น หั ว ข้ อ ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ สามารถศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม ได้
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หา สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ ออกแบบและพั ฒ นาได้ โดยสามารถน าทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้ในการทาโครงงานให้มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ กรณีทางานโครงงานด้านเครื่องทดสอบ มีการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีในการทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรม จัด ทาเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ดาเนินการตามแผนในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงาน
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบและเกณฑ์
การประเมินเป็นตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม รายวิชาที่เปิดสอนผู้สอนต้องสอดแทรกคุณธรรม
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความ
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่งเสริมให้เคารพ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ
ในสิทธิทางปัญญาข้อมูลส่วนบุคคล และส่งเสริมให้มี
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และ
สิ่งแวดล้อม
มีความอดทน ใจกว้างและมีความ
รายวิชาเปิดสอนต้องส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษา
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญ
การทางานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงาน ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดให้มีการทางานร่วมกัน
ทุกกลุ่ม
เป็นกลุ่ม
มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ รายวิชาที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐาน
ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และ
ในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้าง
มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ความรู้ใหม่
ในการพัฒนาศักยภาพ ประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน เพื่อการศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้น ตลอดจนเพื่อศึกษาวิจัยและสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออก
ซึ่งภาวะผู้นาในการแสวงหาทางเลือกใหม่
ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้

รายวิชาที่เปิดสอนส่งเสริมให้นักศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา กระตุ้นให้นักศึกษา
หาข้อโต้แย้ง ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งภาวะผู้นา
ในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้

มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
ทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมี
เหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการ
ศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุ
วิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการ
ของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ

สร้างโจทย์ปัญหาของรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษา
มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคม
อย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลโดยการบูรณาการศาสตร์
แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง และการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างมีระบบ
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้ อื่นในสั งคมอย่าง
ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นักศึกษาต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดังนี้
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครูด้านเทคโนโลยี
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม ยอมรับฟังความคิด เห็นของผู้อื่น สามารถทางานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒ นธรรมองค์ก ร เพื่อ เป็น การปลูก ฝัง ให้นัก ศึก ษามีร ะเบีย บวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้น เรีย นให้ต รงเวลา ตลอดจนการแต่ง กายที่เ ป็น ไปตามระเบีย บของมหาวิท ยาลัย
นัก ศึก ษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้ าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและ
การเป็ นสมาชิกกลุ่ มมีความซื่อสั ตย์ โดยต้ องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้ อื่น เป็นต้ น
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลา
ที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ประเมินจากปริมาณการทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งกลุ่มศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ดังนั้นมาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลุมในสิ่งต่อไปนี้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาชีพ พัฒนา
ความรู้ ความชานาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความรู้วิชาชีพครูด้านเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง
(2) มีความสามารถวิเคราะห์ ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางวิช าชีพครูด้าน
เทคโนโลยี รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) มีความสามารถวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา ประเมินให้คาปรึกษาแนะแนวและ
แก้ปัญหาด้านการจัดการเรีย นการสอน หลักสูตรทางวิช าชีพด้านเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถนิเทศ
การสอนของนักศึกษาได้
(4) มีความรู้เกี่ยวกับบทบาท ความสาคัญ จรรยาบรรณวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยี ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
(5) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
นาไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ง นี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา
ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรู้ นักศึกษาสามารถคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้ง
ตกผลึกแนวคิด ด้วยตนเอง นักศึกษาต้องพัฒนาทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปญ
ั หา

ระบบ

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจ คิด วิเคราะห์และใช้วิจารณญาณ ในการประเมินข้อมูลอย่างเป็น

(2) สามารถสื บ ค้ น และเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ หมาะสม เพื่ อ ช่ ว ยในการคิ ด
วิเคราะห์ข้อมูล และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูด้านเทคโนโลยี
(3) สามารถนาข้อมูล ความรู้ที่เหมาะสมมาประยุกต์เพื่อใช้ในวิ ชาชีพครูด้านเทคโนโลยี
รวมทั้งนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิน ตามสภาพจริ ง จากผลงาน และการปฏิ บัติ ของนั กศึ กษา เช่ น การประเมิ นจาก
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่รู้จักมาก่อน ผู้ที่มา
จากสถาบันอื่น ๆ และผู้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
กลุ่มคน เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงต้องปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทา
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ผู้นาและ
ผู้ร่วมทีมทางาน ในการปฏิบัติต่อผู้เรียนตามความแตกต่างของบุคคล ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
(2) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึก ของผู้อื่น เข้าใจ
ผู้อื่น มุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
(3) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทางานร่วมกับผู้อื่น มี ความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีในแต่
ละสถานการณ์ อ ย่ า งเหมาะสม สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หากลุ่ ม ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละมี
ประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ทักษะความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การเรียนการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสาน
กับ ผู้อื่น ข้า มหลัก สูต รหรือ ต้อ งค้น คว้า ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์บุค คลอื่น หรือ ผู้มีป ระสบการณ์
เพื่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนาเสนอรายงานและสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อทางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูด้านเทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทั้งการฟัง การพูด การเขียน โดย
รู้ จั กเลื อกใช้ รู ป แบบการน าเสนอได้ อย่ า งเหมาะสมและมี ประสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บบุ ค คลและกลุ่ ม ที่
แตกต่างกัน
(3) สามารถนาคณิตศาสตร์มาใช้ในการวัดและประเมินผลหรือวิเคราะห์ตัวเลขเชิงสถิติต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจ กรรมการเรีย นรู้ในรายวิช าต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์เ สมือ นจริง และน าเสนอการแก้ป ัญ หาที่เ หมาะสม เรีย นรู ้เ ทคนิค การประยุก ต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิน จากเทคนิค การนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่อ งมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รู ป แบบกึ่ ง ทางการ (Non-Formal) และรู ป แบบไม่ เ ป็ น ทางการ (Informal) อย่ า ง
สร้างสรรค์
(2) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(3) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(4) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นัก ศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จากวิชาต่าง ๆ
ที่ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
(6) การฝึ ก งานในสถานประกอบการ/ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เ ต็ ม เวลาใน
สถานศึกษา
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
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(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินจากผลการฝึกงานในสถานประกอบการ / การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เต็มเวลาในสถานศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็น
ความรั บผิดชอบหลั กหรือความรั บผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิช าอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่อง
ก็ได้ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบู ร ณาการความรู้ เ พื่ อ การศึ ก ษาปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อและเครื่องมือในการสืบค้นเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลและแปล
ความหมายรวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจ
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
GE2100104 วรรณคดีไทย
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่อ
อาชีพ
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
การใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
               
               

GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
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GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
การสื่อสาร และ
ปัญญา
ระหว่างบุคคล
รายวิชา
การใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
การฟังภาษาอังกฤษ
  
 



การสนทนาภาษาอังกฤษ
  
 
 
 

ภาษาจีนพื้นฐาน
  
 



ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  
 
 
 

พลวัตทางสังคมและความ
  
 
    

ทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
               
 
ระเบียบวิธีวิจัย
                   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ                
 
ทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
                   

GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
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GE2300106
GE2300107

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
การสื่อสาร และ
ปัญญา
ระหว่างบุคคล
รายวิชา
การใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
              
 
กฎหมายและจริยธรรมใน
              
 
วิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
  

  
 

สันติศึกษา
  
 
       
 
การรู้สารสนเทศและ
 
 
 

 
การศึกษาค้นคว้า
จิตวิทยาทั่วไป
              
 
ไทยศึกษาและภูมิปัญญา
           
 
ทัองถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
ปัญญา
รายวิชา
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการ
              
 
พัฒนาตน
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ
                  
GE2400107 การพัฒนาและประเมิน
                   
โครงการ
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต                
 
GE2500101 พลศึกษา
                  
GE2810102 ลีลาศ
                  
GE2500103 กีฬาประเภททีม
                  
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
                  
GE2500105 นันทนาการ
                  
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
                  

GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
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GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
ปัญญา
รายวิชา
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
สถิติเบื้องต้น
                  
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน                    
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน                    
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ   

  
    
 




ทรัพยากร
โลกในศตวรรษที่ 21
                  
การพัฒนาตนเองเพื่อการเข้า                
 
สู่อาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
              
 
การออกกาลังกายและกีฬา                    
เพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
                  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
             
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต                
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ใน
  
 
 
   
ชีวิตประจาวัน
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครูด้านเทคโนโลยี
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทางานเป็น
ทีมและสามารถแก้ไขข้อแย้งได้
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
ความรู้
(1) มีค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกับ หลั ก การและทฤษฎีที่ ส าคั ญในเนื้ อหาสาขาวิช าชี พ
พัฒนาความรู้ ความชานาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความรู้วิชาชีพครูด้านเทคโนโลยีอย่าง
กว้างขวาง
(2) มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางวิชาชีพครูด้าน
เทคโนโลยี รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) มีความสามารถวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา ประเมินให้คาปรึกษาแนะแนว
และแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทางวิ ชาชีพด้านเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถนิเทศ
การสอนของนักศึกษาได้
(4) มีความรู้เกี่ยวกับบทบาท ความสาคัญ จรรยาบรรณวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยี ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม
(5) มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
นาไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ ความเข้าใจ คิด วิเคราะห์และใช้วิจารณญาณ ในการประเมินข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
(2) สามารถสื บ ค้น และเลื อกใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อช่ว ยในการคิด
วิเคราะห์ข้อมูล และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูด้านเทคโนโลยี
(3) สามารถนาข้อมูล ความรู้ที่เหมาะสมมาประยุกต์เพื่อใช้ในวิชาชีพครูด้านเทคโนโลยี
รวมทั้งนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

100
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ผู้นาและ
ผู้ร่วมทีมทางาน ในการปฏิบัติต่อผู้เรียนตามความแตกต่างของบุคคล ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
(2) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจ
ผู้อื่น มุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะ ทางอารมณ์และสังคม
(3) สามารถสร้างความสั มพัน ธ์ที่ดี ทางานร่ว มกับผู้ อื่น มีความเป็นผู้ นาและผู้ ตามที่ดี
ในแต่ละสถานการณ์อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ ท างานที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ครู ด้ า น
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทั้งการฟัง การพูด การเขียน โดย
รู้ จั ก เลื อ กใช้ รู ป แบบการน าเสนอได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บ บุ ค คลและกลุ่ ม
ที่แตกต่างกัน
(3) สามารถนาคณิตศาสตร์มาใช้ในการวัดและประเมินผลหรือวิเคราะห์ตัวเลขเชิงสถิติต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
ทักษะพิสัย
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่ มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทาง
การ (Formal) รู ป แบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรู ปแบบไม่ เป็นทางการ (Informal) อย่า ง
สร้างสรรค์
(2) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(3) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(4) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

IE2061101 ปรัชญาการศึกษา ภาษาและ
วัฒนธรรม
IE2061202 คุณธรรม จริยธรรม และ


จรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นครู
IE2061203 ความเป็นครู


IE2061204 การประกันคุณภาพการศึกษา



IE2061305 จิตวิทยาสาหรับครู



IE2061306 การพัฒนาหลักสูตร
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ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์
ทักษะทาง ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะพิสัย
ปัญญา
และ
การสื่อสาร และ
ความ การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4








IE2061308
IE2061409
IE2061410
IE2061411
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IE2061307

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ทักษะทาง ระหว่าง
ตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะพิสัย
ปัญญา บุคคลและ การสื่อสาร และ
รายวิชา
ความ การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
นวัตกรรมและเทคโนโลยี







สารสนเทศทางการศึกษา
การวัดและประเมินผล





การศึกษา
การจัดการเรียนรู้และ





สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้





การเตรียมประสบการณ์







วิชาชีพ 1

IE2062501
IE2062502
ST2031103
ST2051103
ST2051104
IE2033101
IE2033102
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IE2061412

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ทักษะทาง ระหว่าง
ตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะพิสัย
ปัญญา บุคคลและ การสื่อสาร และ
รายวิชา
ความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
การเตรียมประสบการณ์






 

วิชาชีพ 2
การฝึกประสบการณ์

 
    

วิชาชีพครู 1
การฝึกประสบการณ์

 
    

วิชาชีพครู 2
แคลคูลัส 1
    
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
    
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
    

การเขียนแบบวิศวกรรม



   


การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม




 




ST2041103
IE2014101
IE2014102
IE2014103
IE2014104

104

IE2033103
IE2003204

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ทักษะทาง ระหว่าง
ตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะพิสัย
ปัญญา บุคคลและ การสื่อสาร และ
รายวิชา
ความ การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
วัสดุวิศวกรรม

 



การเตรียมความพร้อมฝึกงาน    






ทางวิศวกรรม
เคมีสาหรับวิศวกร
 
วงจรไฟฟ้า






เครื่องมือวัดและการวัด





ทางไฟฟ้า
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์







สาหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
อุปกรณ์และวงจร







อิเล็กทรอนิกส์

IE2014413
IE2044101
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IE2014205
IE2014206
IE2014207
IE2014208
IE2014209
IE2014210
IE2014311
IE2014412

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ทักษะทาง ระหว่างบุคคล
ตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะพิสัย
ปัญญา
และ
การสื่อสาร และ
รายวิชา
ความ การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
เครื่องกลไฟฟ้า 1





ระบบไฟฟ้ากาลัง






เครื่องกลไฟฟ้า 2





คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า







อิเล็กทรอนิกส์กาลัง








การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า






การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า    






การเตรียมโครงงาน



 


วิศวกรรมไฟฟ้า
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า







การโปรแกรมคอมพิวเตอร์


 





IE2044103
IE2044104
IE2044105
IE2044206
IE2044207
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IE2044102

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ทักษะทาง ระหว่างบุคคล
ตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะพิสัย
ปัญญา
และ
การสื่อสาร และ
รายวิชา
ความ การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ









วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วงจรดิจิทัลและการออกแบบ








ลอจิก
การออกแบบและพัฒนาสื่อ 







มัลติมีเดีย
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  





ไมโครโปรเซสเซอร์และ





 



การประยุกต์ใช้งาน
สถาปัตยกรรมและ






องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

IE2044309
IE2044310
IE2044311
IE2044312
IE2044413

ทักษะพิสัย

2 3 4
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IE2044308

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ทักษะทาง ระหว่าง
ตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ปัญญา บุคคลและ การสื่อสาร และ
รายวิชา
ความ การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1
การออกแบบฐานข้อมูลและ






ประยุกต์ใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ






การวิเคราะห์และออกแบบ






ระบบ
การฝึกงานทางวิศวกรรม





คอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  




คอมพิวเตอร์
การเตรียมโครงงานวิศวกรรม   







คอมพิวเตอร์

IE2015301
IE2015302
IE2015303

IE2015304
IE2015305
IE2015306
IE2015307
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IE2044414

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ทักษะทาง ระหว่าง
ตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะพิสัย
ปัญญา บุคคลและ การสื่อสาร และ
รายวิชา
ความ การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
โครงงานวิศวกรรม






คอมพิวเตอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์






ระบบควบคุม






การควบคุมอันดับและ






โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า






การออกแบบระบบไฟฟ้า






วิศวกรรมแสงสว่าง






การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง







IE2015309
IE2015410

IE2015411
IE2015412
IE2015413
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IE2015308

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ทักษะทาง ระหว่าง
ตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะพิสัย
ปัญญา บุคคลและ การสื่อสาร และ
รายวิชา
ความ การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
การบริหารความปลอดภัย






ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ระบบควบคุมอัตโนมัติในงาน





อุตสาหกรรม
การประยุกต์เทคโนโลยีสาร







สนเทศขั้นสูงสาหรับการผลิต
สื่อการสอนทางวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีสาหรับช่างเทคนิค








ไฟฟ้า
นิวเมติกส์







ปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้า







IE2015415
IE2015416
IE2015417
IE2015418
IE2045101
IE2045102
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IE2015414

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ทักษะทาง ระหว่าง
ตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะพิสัย
ปัญญา บุคคลและ การสื่อสาร และ
รายวิชา
ความ การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
ปฏิบัติการวิเคราะห์และ





จัดการพลังงานเพื่อการอนุรักษ์
การอนุรักษ์และการจัดการ







พลังงานไฟฟ้า
นวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า







เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า








สัญญาณและระบบ






คณิตศาสตร์ดิสครีตต์





วงจรไฟฟ้าสาหรับวิศวกรรม









คอมพิวเตอร์

IE2045104
IE2045205
IE2045206
IE2045207
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IE2045103

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ทักษะทาง ระหว่าง
ตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะพิสัย
ปัญญา บุคคลและ การสื่อสาร และ
รายวิชา
ความ การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ






อิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายและจริยธรรมสาหรับ





วิศวกรคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรม






คอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์







บนเว็บ
การออกแบบและพัฒนา







สื่อการสอนสมัยใหม่

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

IE2045313

ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
หุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้งาน 



อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง



คอมพิวเตอร์กราฟิกส์



ปัญญาประดิษฐ์


การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  



บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ความปลอดภัยของระบบ




เครือข่ายและระบบ
คอมพิวเตอร์
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IE2045208
IE2045209
IE2045210
IE2045311
IE2045312

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ทักษะทาง ระหว่าง
ตัวเลข
ทักษะพิสัย
ปัญญา บุคคลและ การสื่อสาร และ
ความ การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
























IE2045315
IE2045316
IE2045317
IE2045318
IE2045319
IE2045320
IE2045321
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IE2045314

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ทักษะทาง ระหว่าง
ตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะพิสัย
ปัญญา บุคคลและ การสื่อสาร และ
รายวิชา
ความ การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
การออกแบบระบบที่ใช้







ไมโครโปรเซสเซอร์สาหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์







การประมวลผลแบบคลาวด์








ระบบสมองกลฝังตัว








การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่





การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ







เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย








การออกแบบและพัฒนาเกม







ดิจิทัล

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา



ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
ทักษะพิสัย
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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IE2045322 การวางแผนทรัพยากรทาง
ธุรกิจขององค์กร
IE2045423 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
IE2045424 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
IE2045425 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง ระหว่าง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ปัญญา บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.2 สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการประเมินนิสิต
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
2.3 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
2.4 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิ ชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและ
มีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และ
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนาแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(3) ส่ งเสริ มการทาวิจั ยสร้ างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลั กและพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม ก าหนดการกากั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิ ทยาลั ย มอบหมายให้ ส านักส่ ง เสริม วิช าการและงานทะเบี ยน ท าหน้า ที่กากั บดูแ ล
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหาร
หลักสู ตรในระดับคณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสูตรทาหน้าที่
บริ ห ารหลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล
การดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน
คือ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรั บผิ ดชอบ (5) ทั กษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต
เป็นประจาทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กับคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูล สาหรับการปรั บปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ การรั บ หรื อ คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษา และมี ค วามพร้ อ ม
ในการเรี ยนในหลั กสู ตรจนสาเร็จ การศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทาง
การเรี ย น และมีกิจกรรมการพัฒ นานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลั พธ์
ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี
การกาหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทา
ระบบการบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒ นาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสู ตร โดยให้คณาจารย์
เข้ามามีส่วนร่วม
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามสาคัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิท ยาลั ย และบริ บ ทที่เ ปลี่ ย นแปลงของสั งคม มี ก ระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีการบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด
และสื่ อ สารสนเทศที่ มี ค วามเพี ย งพอส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก หลั ก สู ต ร รวมทั้ ง
มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2
1. คณาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
X X
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
X X
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
X X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
X X
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์

ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6
X X X
-

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

-
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
X
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตาม
X
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
X
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. คณาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ X
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
X
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนา
รวมทั้งข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนั กศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทา
หลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน
ภาคผนวก ค ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก จ คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
.................................................................
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“คณบดี ” หมายความว่า คณบดี ผู้ อานวยการวิทยาลั ย หรือหั วหน้าส่ วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
“กรรมการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะ
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“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานของสาขาวิชาในคณะ
“อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา” หมายความว่ า อาจารย์ ป ระจ าในคณะซึ่ ง คณบดี แ ต่ ง ตั้ ง และ
มอบหมายให้ทาหน้าที่แนะนา ให้คาปรึกษาด้านการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติ ตลอดจน
รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่รับผิดชอบสอน
รายวิชาในระดับปริญญาตรี
“แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตรซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาที่กาหนด การจัดแผนการ
เรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการคณะ
“ค่าจัดการศึกษา” หมายความว่า ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าสนับสนุน
การจัดการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีมีปญ
ั หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
การใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
หมวด ๑
ระบบการศึกษา
ข้อ ๖ ปีการศึกษาให้ เริ่ มต้น ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายนของทุกปี และสิ้นสุ ดลงในวันที่
๓๑ พฤษภาคมของปีถัดไป
ข้อ ๗ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาโดยการกากับดูแลคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ คณะใด
หรือสาขาวิชาใดมีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรใด ให้จัดการศึกษาในหลักสูตรนั้นแก่นักศึกษาทุกคน
ทั้งมหาวิทยาลัย
(๒) การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลา
ศึกษาในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(ก) ภาคการศึกษาที่ห นึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(ข) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
กาหนดวัน เปิ ดภาคการศึกษาให้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลั ย
อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา
๘ สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับ
ภาคการศึกษาปกติ
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(๓) สาขาวิ ช าต่ าง ๆ จัด สอนรายวิช าที่อ ยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบตามข้อ ก าหนดของ
หลักสูตร รายวิชาหนึ่ง ๆ กาหนดปริมาณการศึกษาเป็นจานวนหน่วยกิตและสอนรายวิชานั้น ๆ ใน
เวลาหนึ่งภาคการศึกษา
(๔) หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา ในแต่ละรายวิชาจะมีจานวน
หน่วยกิตกาหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ภาคทฤษฎีที่ ใช้ เวลาบรรยายหรือ อภิ ป รายปั ญหา ไม่ น้อ ยกว่ า ๑๕ ชั่ ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ข) ภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ค) การฝึ ก งานหรื อ การฝึ ก ภาคสนามที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๕ ชั่ ว โมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ง) การทาโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๕) รายวิชาหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต จานวนชั่ วโมง
ทฤษฎี จานวนชั่วโมงปฏิบัติ จานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา และคาอธิบายรายวิชาที่จะสอนในรายวิชา
นั้น ๆ
(๖) รายละเอียดของจานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาซึ่งนับจากวันที่เปิด
ภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ มีดังนี้
(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา (ภาคสมทบ)
(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๑๐ ปี ก ารศึ ก ษาส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา และไม่ เ กิ น ๑๕ ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา (ภาคสมทบ)
(ค) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๗๒
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา (ภาคสมทบ)
หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๘ ลักษณะและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(๒) เป็ น ผู้ ไม่ มี โ รคติ ด ต่อ ร้า ยแรง โรคที่สั งคมรัง เกี ย จหรือ โรคที่จ ะเป็ นอุ ป สรรคต่ อ
การศึกษา
(๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
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ข้อ ๙ การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศการคั ดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
หมวด ๓
การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๐ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) ผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีสภาพเป็นนักศึกษา ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องดาเนินการด้วยตนเอง พร้อมทั้งชาระเงินค่าจัด
การศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) นักศึกษาต้องมีบัตรประจาตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกให้โดยสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
(๔) นักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา ตามที่คณะแต่งตั้ง
ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
(๑) มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษา
ให้เสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษานั้นๆ
(๒) ในกรณีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจากัด
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้
(๓) การงดการเรียนการสอนรายวิชาใดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบ้างแล้ว จะต้อง
กระทาภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
และไม่เ กิน ๒๒ หน่ ว ยกิต ส าหรั บ ภาคการศึก ษาฤดูร้อ นนั กศึก ษาจะลงทะเบี ยนเรีย นได้ไม่ เกิ น
๙ หน่วยกิต
(๒) การลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กาหนดไว้ในข้ อ ๑๒ (๑) จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาค
การศึกษาเดีย ว หากมีความจ าเป็ น ต้องลงทะเบียนเรียนเกิน ๒๕ หน่ว ยกิต ให้ เสนออธิการบดี
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป จานวนหน่วยกิตสูงสุดนี้ไม่รวมถึงรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (AU)
(๓) การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๙ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ จะกระทาได้เฉพาะ
กรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและได้รับอนุญาตจากคณบดี เว้นแต่เป็น
ภาคการศึ กษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิช าสหกิ จศึ กษาหรื อการฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชีพ หรือ กา รฝึ ก
ภาคสนาม หรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา
(๔) นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อการลงทะเบีย นเรียนรายวิชาต่างๆ ตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดพร้อมทั้งชาระเงินค่าจัดการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและหนี้สิน
ต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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(๕) นักศึกษาที่ ได้รั บระดั บคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I) ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่ จะสาเร็ จ

การศึกษาและไม่สามารถขอเปลี่ยนระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ได้ทันในภาคการศึกษานั้น จะต้องขอ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อขอเปลี่ยนระดับ
คะแนนไม่สมบูรณ์ ในภาคการศึกษาถัดไป
(๖) การลงทะเบียนเรี ยนรายวิ ชาต่าง ๆ ต้องได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ป รึกษาและ
หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
(๗) ในภาคการศึกษาปกติ นั กศึกษาผู้ใ ดลงทะเบี ยนหลังวัน ที่มหาวิท ยาลัย กาหนดไว้
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม(ค่าปรับ) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากเกินกว่า ๒ สัปดาห์
นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ นักศึกษา
ต้องลาพักการศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเท่านั้น
(๘) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผู้ใดไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ขอลาพักการศึกษา
ภายใน ๒ สัป ดาห์ นับ จากวัน เปิดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้ นั้นออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๙) สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตาม
กาหนดในประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ค่าปรับ) หากลงทะเบียน
เรียนและชาระเงินช้ากว่ากาหนดเกิน ๑ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาค เป็นอันหมดสิทธิเข้าศึกษาในภาค
การศึกษาฤดูร้อนนั้น
(๑๐) ให้ อ ธิ ก ารบดี มี อ านาจอนุ มั ติ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ ดที่ ถู ก ถอนชื่ อ ออกจากทะเบี ย น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๒ (๘) กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ในกรณีมีเหตุอันสมควร โดย
ให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะเวลาการลาพักการศึกษา ทั้งนี้ต้อง
ไม่พ้นกาหนดเวลา ๑ ปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้
นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ ที่ค้างชาระ
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๑๑) การขอถอนคื น เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า ให้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๓ การขอเพิ่มและถอนรายวิชาให้ดาเนินการดังนี้
(๑) การขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทาภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
(๒) การขอถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้
(ก) การขอถอนรายวิชาภายใน ๔ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ขอถอนจะไม่ปรากฏในระเบียน
(ข) การขอถอนรายวิ ช าหลั ง จาก ๔ สั ป ดาห์ แ รก แต่ ยั ง อยู่ ภ ายในระยะเวลา
๑๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง ๒ สัปดาห์ แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๖
สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน
(ค) การขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา ๖ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน
F หรือ U ในรายวิชาที่ขอถอน

128
(๓) การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชา ต้องไม่ขัดต่อการลงทะเบียนเรียนใน ข้อ ๑๒ (๑)

และ (๒)
ข้อ ๑๔ การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (AU)
(๑) การศึ ก ษาโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต นี้ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ มี เ วลาศึ ก ษาครบร้ อ ยละ ๘๐
ของเวลาศึกษา หากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นพิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษาตั้งใจศึกษาและมีความรู้
ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ให้บันทึกระดับคะแนน AU ไว้ในระเบียน แต่ถ้านักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบ
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกระดับคะแนน W ไว้ในระเบียน
(๒) หน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสม
และหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
(๓) นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไม่นับหน่วยกิตแล้ว นักศึกษาผู้นั้น
อาจลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้าอีกเพื่อเป็นการนับหน่วยกิตในภายหลังได้
(๔) มหาวิทยาลัยอนุมัติให้บุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษา
บางรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ โดยบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ทางการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลั ย เห็ น สมควร และต้องปฏิบัติตามข้อบั งคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลั ย
ว่าด้ ว ยการนั้ น ๆ เช่ น เดีย วกับ นั ก ศึก ษาของมหาวิท ยาลั ยและต้อ งช าระเงิ นค่า ธรรมเนีย มตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ ๑๕ การเที ย บโอนรายวิ ช า ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
หมวด ๔
การลาของนักศึกษา
ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อคณบดีเพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อเนื่องได้ไม่เกิน
๒ ภาคการศึกษาปกติ ดังกรณีต่อไปนื้
(ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารประจาการ
(ข) ได้รับทุน แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
(ค) ป่วยต้องพักรักษาตัวตามคาสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลา
ศึกษา ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย์
(ง) มีความจาเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ
(๒) เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจาเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดีโดยเร็ว
ที่สุด
(๓) ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกันหรือในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ

129
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษา ต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีก่อนกาหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
(๕) การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา จะมีผลดังต่อไปนี้
(ก) ถ้ า วั น ที่ ล าพั ก การศึ ก ษาอยู่ ใ นระหว่ า ง ๒ สั ป ดาห์ แ รกนั บ จากวั น เปิ ด
ภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อสั ป ดาห์ แ รกนั บจากวั น เปิ ดภาคการศึ กษาฤดู ร้ อน รายวิ ช าที่นั ก ศึก ษา
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่ปรากฏในระเบียน
(ข) ถ้าวันที่ลาพักการศึกษาพ้นกาหนด ๒ สัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายใน ๑๒ สัปดาห์
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือพ้นกาหนดสัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายใน ๖ สัปดาห์นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ใน
ระเบียนของภาคการศึกษานั้น
(ค) ถ้ า วั น ที่ ล าพั ก การศึ ก ษาพ้ น ก าหนด ๑๒ สั ป ดาห์ แ รกนั บ จากวั น เปิ ด
ภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อ พ้ น ก าหนด ๖ สั ป ดาห์ แ รกนั บ จากวั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ นแล้ ว
ให้บันทึกระดับคะแนน F หรือ U ไว้ในระเบียนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึ ก ษานั้ น ๆ เว้ น แต่ ก รณี ที่ นั ก ศึ ก ษาเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย โดยมี ห ลั ก ฐานเชื่ อ ถื อ ได้
เมื่อนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพัก ให้บันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชา ที่ลงทะเบียนในภาค
การศึกษานั้น ๆ
(๖) ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา หรือมีคาสั่งมหาวิทยาลัยให้
ลาพั ก การศึ ก ษาเนื่ อ งจากถู ก ลงโทษด้ ว ยกรณี ใ ด ๆ ตามข้ อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บหรื อ ประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการนั้ น ภายหลั ง การลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาใด ๆ ให้ ถื อ ว่ า
การลงทะเบี ย นเรี ย นทั้ งหมดในภาคการศึ กษานั้ นเป็น โมฆะและมหาวิ ทยาลั ยจะไม่ คืน เงิ นค่ าจั ด
การศึกษาให้ แต่นักศึกษาไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
(๗) นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าพั ก การศึ ก ษา หรื อ มี ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ล าพั ก
การศึกษา เนื่องจากถูกลงโทษด้วยกรณีใด ๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการนั้น ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียม เพื่อรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๘) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือการกลับเข้าศึกษาใหม่หรือการถูกให้พัก
การศึกษาแล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้สภาพการเป็นนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกว่าสองเท่าของ
แผนการเรียนตามหลักสูตรนับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นภาคการศึกษา
ฤดูร้อน
ข้อ ๑๗ การลาป่วย
(๑) การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้
(ก) การลาป่ ว ยก่ อนสอบ หมายถึง นัก ศึก ษาป่ วยก่อนสิ้น ภาคการศึ ก ษานั้น ๆ
และยังคงป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งทาให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
(ข) การลาป่วยระหว่างการสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษาจนครบระยะเวลาที่
กาหนดในภาคการศึกษาแล้ว แต่เกิดป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
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(๒) การลาป่วยตาม (๑) นั้น นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณบดีภายใน ๑ สัปดาห์นับ
จากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์
หมวด ๕
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้ อ ๑๘ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษาเพื่ อคณะใช้เป็ น เกณฑ์ในการจั ดการวั ดผลและประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิช าที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้กาหนดเป็น
ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและผลการศึกษา
หมวด ๖
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๙ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘
(๔) ได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
(๕) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๖) มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก
(ก) มีเวลาศึกษาน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
(ข) ไม่ลงทะเบียนเรียน และหรือไม่ชาระเงินค่าจัดการศึกษา หรือค่าธรรมเนียม
การศึกษาในกาหนดเวลาที่กาหนดตามข้อ ๑๒ (๘)
(๗) พ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา ตามเกณฑ์ดังนี้
(ก) มีคะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ากว่า ๑.๒๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีห น่ว ยกิตสะสม
ระหว่าง ๑ ถึง ๒๒ หน่วยกิต
(ข) มีคะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ากว่า ๑.๕๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีห น่ว ยกิตสะสม
ระหว่าง ๒๓ ถึง ๖๐ หน่วยกิต
(ค) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๕ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสม ตั้งแต่
๖๑ หน่วยกิต ขึ้นไป
นักศึกษาที่ศึกษาและผ่านการประเมินผลทุกรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและ
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ ย สะสมตั้งแต่ ๑.๙๐ ขึ้น ไป แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ซึ่งผลการศึกษาไม่เ พียงพอที่จะรั บ
การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ให้นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ากว่า A
หรือลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นในหลักสูตรเพื่อปรับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ภายในกาหนด
๓ ภาคการศึกษา รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๗ (๖)
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นักศึกษาผู้ใดที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษาใน
ภาคการศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคต่อมาเป็นโมฆะ และไม่มีผล
ใดๆ
(๘) ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๗ (๖)
หมวด ๗
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๐ การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) นั ก ศึก ษาต้อ งลงทะเบียนเรี ยนครบทุ กรายวิช าในทุก หมวดวิช าที่ กาหนดไว้ใ น
หลักสูตรและมีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
๒.๐๐ และผ่านการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลั ยกาหนด ในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานหรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าหรือ
ทดลอง มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ช าชี พ ประกอบการท ารายงานในลั ก ษณะภาคนิ พ นธ์ ต ามคู่ มื อ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อผ่านการประเมินผลการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
จานวนหนึ่งเล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลต่อสาขาวิชา จึงจะสาเร็จการศึกษา
(๒) กรณีนั กศึกษาตามข้อ ๑๙ (๗) วรรค ๒ ที่ไม่ประสงค์รับปริญญาตามหลักสู ตร
ปริญญาตรีที่ศึกษา ให้นารายวิชาที่มีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้สาเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาของหลักสูตรนั้น
หมวด ๘
การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา
ข้อ ๒๑ นักศึกษาที่มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และเป็นผู้ที่
ไม่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการด าเนิ น การทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย มี สิ ท ธิ ข อรั บ ปริ ญ ญาหรื อ
อนุปริญญา ดังนี้
(๑) การขอรับปริญญา ต้องเป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๐ (๑)
(๒) การขอรับอนุปริญญา ต้องเป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๐ (๒)
ข้อ ๒๒ การขอรับปริญญา
นักศึกษาตามข้อ ๒๑ จะต้องทาหนังสื อตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดยื่นต่อคณะ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเปิ ดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ฤดู ร้ อ นที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เสนอขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาหรื อ อนุ ป ริ ญ ญาต่ อ
สภามหาวิทยาลัย
การทาหนังสือตามวรรคก่อน จะต้องกระทาทุกภาคการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะสาเร็จ
การศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้น ๆ
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นักศึกษาผู้ ใดมิได้ยื่ นหนั งสือดังกล่ าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติ
ปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้น ๆ
นักศึกษาตามข้อ ๒๑ ที่มิได้ยื่ นหนังสือดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อ
ขออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้น ๆ และจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการรักษา
สภาพการเป็ น นั กศึ กษาตามอั ตราที่ มหาวิท ยาลั ย กาหนดทุก ภาคการศึ กษาจนถึ ง ภาคการศึก ษา
ที่นักศึกษาทาหนังสือยื่นเพื่อขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา
ข้อ ๒๓ การเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
(๑) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่ อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาหรืออนุปริญญาตามหลักสูตรและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาตามข้อ ๒๒ ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
จะต้องชาระเงินค่าขึ้น ทะเบี ย นบั ณฑิตตามประกาศมหาวิทยาลั ย และช าระหนี้ สิ นที่มีทั้งหมดต่อ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๔ การอนุมัติปริญญา
สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาทุกภาคการศึกษา อนุมัติ
ปริญญาเกียรตินิยม และอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา
หมวด ๙
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
ข้อ ๒๕ ผู้ สาเร็ จการศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ลงทะเบี ย นเรีย นรายวิช าในหลั กสู ตรของมหาวิทยาลัยไม่ต่ากว่า ๗๒ หน่ว ยกิต
สาหรับหลักสูตร ๒-๓ ปีการศึกษา หรือไม่ต่ากว่า ๑๒๐ หน่วยกิต สาหรับหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา
หรือ ไม่ต่ากว่า ๑๕๐ หน่วยกิต สาหรับหลักสูตร ๕ ปีการศึกษา
(๒) ส าเร็ จ การศึ ก ษาภายในระยะเวลาที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด ทั้ ง นี้ ไ ม่ นั บ ระยะเวลา
ที่นักศึกษา ขอลาพักการศึกษาตามข้อบังคับนี้
(๓) ต้องไม่มีระดับคะแนนต่ากว่า C และระดับคะแนน U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
(๔) ปริ ญญาเกี ย รตินิ ย มอั น ดั บ ๑ ให้ เสนอรายชื่อ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษาที่ มี คุณ สมบั ติ
ครบถ้วนตาม (๑) (๒) และ (๓) และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๗๕
(๕) ปริ ญญาเกี ย รตินิ ย มอั น ดั บ ๒ ให้ เสนอรายชื่อ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษาที่ มี คุณ สมบั ติ
ครบถ้วนตาม (๑) (๒)และ(๓) และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
ข้อ ๒๖ การให้เกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน
(๖) ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษา
ดีเด่น โดยแยกเป็นคณะ
(๗) เกียรตินิยมเหรียญทองให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑
ที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ
(๘) เกียรตินิยมเหรียญเงินให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่สอง
และจะต้องได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแต่ละคณะ ในกรณีผู้สาเร็จการศึกษาได้
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ค่าคะแนนเฉลี่ ย สะสมสู งสุ ด แต่ ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแต่ล ะคณะ ให้ เกียรตินิ ย ม
เหรียญเงิน
การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ เหรี ย ญเกี ย รติ นิ ย ม ให้ ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
ดาเนินการปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง และให้อธิการบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในคราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจาภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙
............................................
โดยที่เห็ น สมควรกาหนดหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อให้ การจัด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เป็นไปตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกาหนดให้
มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๓ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่ าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลั ย หรือส่ ว นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการในส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ของผู้ เรี ย นที่เ กิดจากการศึกษาในระบบ การศึ กษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ดังนี้
(๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจานวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ
(2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ให้อธิการบดีแต่ งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือ
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ
ข้อ ๘ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้
และประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอานาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ระหว่างการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(๑) เป็ นรายวิ ชาหรื อกลุ่ มวิ ชาในหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ าที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ ของรายวิชาที่ขอเที ยบโอน และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ค หรือ C
(ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน 2.๐ หรือเทียบเท่า
(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
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ข้อ 13 ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐาน ภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบี ยนเป็นนั กศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอ
เที ยบโอนผลการเรี ยน และให้ คณะกรรมการเที ยบโอนผลการเรี ยน ด าเนิ นการเที ยบโอนภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กรณี มี เหตุ ผลความจ าเป็ นไม่ สามารถด าเนิ นการเที ยบโอนผลการเรี ยนภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกิน
ภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษานั้น
ข้อ 14 ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(๑) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอน
ให้ในใบแสดงผลการศึกษา
(๒) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมและต้องใช้
ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพื่อนามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บั นทึกอักษร “TC” (Transfer
Credits) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 1๕ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง
การศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(๑) เป็ นรายวิ ชาหรื อกลุ่ มวิชาในหลั กสู ตรระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาหรื อเที ยบเท่ าที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ ของรายวิ ชาที่ขอเทียบโอน และมีจานวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ข หรือ B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ)
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และ
ระดับคะแนน ในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(6) นั กศึกษาจะต้ องใช้เ วลาศึ กษาอยู่ ในมหาวิทยาลั ยอย่ างน้อยหนึ่งปี การศึก ษาและ
ลงทะเบี ย นเรียนรายวิชาและวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระตามหลั กสูตรที่เข้าศึกษา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ข้อ 1๖ ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้า
วันนับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอ
เทีย บโอนผลการเรีย น และให้ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนดาเนินการเทียบโอนภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
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ข้อ 1๗ การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน
ให้จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร
“TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
หมวด 3
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ 18 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิต
จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(๑) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ จะกระทาได้โดยการทดสอบมาตรฐาน การ
ทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ
และการประเมินแฟ้มสะสมงาน
(๒) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
(๓) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาของสาขาวิชาใดให้สาขาวิชานั้นเป็น
ผู้กาหนดวิธีการและการดาเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้นต้องรับผลการประเมิน
เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน ค หรือ C ( ผลการศึกษาพอใช้ ) หรือค่าระดับคะแนน 2.0 จึงจะให้
นับจานวนหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนให้จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่
หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น
ข้อ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) หน่ ว ยกิตที่ได้จ ากการทดสอบมาตรฐานให้ บันทึกอักษร “CS” (Credits from
Standardized Tests )
(๒) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CE”
(Credits from Examination)
(๓) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ให้
บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(๔) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” ( Credits from
Portfolio )
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้าย
ของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผล
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การเรียนประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชา
เพื่อนามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร
“PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๒0 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิต
จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(๑) วิธีการประเมิน เพื่อการเทียบโอนความรู้ กระทาได้โ ดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธ ีประกอบด้วยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบ
ข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงาน
ต่าง ๆ การประเมินแฟ้มสะสมงาน การแสดงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจกาหนดวิธีการประเมินในรูปแบบอื่นก็ได้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญา
ของแต่ละหลักสูตร
(๒) การเทีย บโอนความรู้เ ป็น รายวิช าที่มีห น่ว ยกิต ให้ เมื่อ รวมกัน แล้ว ต้อ งไม่เ กิน
ร้อ ยละสี่สิบ ของจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวม
หน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(๓) การเทียบโอนความรู้ ต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนได้
(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ ๒1 ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษา
แรก ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจานวนรายวิชาที่เทียบโอนได้
และรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
ข้อ ๒2 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(1) หน่ วยกิ ตที่ ได้ จากการทดสอบมาตรฐาน ให้ บั นทึ กอั กษร “CS” (Credits from
Standardized Tests)
(2) หน่ วยกิตที่ได้จ ากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้ บันทึกอักษร “CE”
(Credits from Examination)
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(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ
ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from
Portfolio)
บันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้บันทึกไว้ส่วนบนของ
รายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. 255๙

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
1. วัตถุประสงค์ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีสรรถนะความรู้ในการ
หลักสูตร
สอน การฝึกอบรมในสถานศึกษา
สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
และหน่วยงานที่ต้องการสมรรถนะ
ทางด้านวิชาชีพครูช่างเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน
2. ผลิตบัณฑิตที่มีสรรถนะในการ
ประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า
3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนสามารถสร้างจิตสานึกในการ
พัฒนาวิชาชีพของครูช่างได้อย่างมี
คุณภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีระเบียบวินัย
บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
รวมทั้งการทางานร่วมกันกับผู้เรียน
และผู้ร่วมงาน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ
ในการสอนทางด้านไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและผู้ตาม
ในการแสวงหาทางเลือกใหม่
ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
และจัดการงาน ด้านไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ โดยสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อนาไปพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและ
ตอบสนองความต้องการของสังคม
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ
ในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์
ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาสมรรถนะของตน
อยู่เสมอ
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รายการ
2. โครงสร้าง
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
166 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
9 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
128 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา 50 หน่วยกิต
ข.1.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางการศึกษา
32 หน่วยกิต
ข.1.2 กลุ่มการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
12 หน่วยกิต
ข.1.3 กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา
6 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม 78 หน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม
22 หน่วยกิต
ข.2.2 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
35 หน่วยกิต
ข.3.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
21 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
163 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
127 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา 46 หน่วยกิต
ข.1.1 กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา
34 หน่วยกิต
ข.1.2 กลุ่มการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
12 หน่วยกิต

ข.2 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม 81 หน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
17 หน่วยกิต
ข.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม
40 หน่วยกิต
ข.3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม
24 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
3. รายวิชาที่มี 52-012-102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การปรับปรุง สารสนเทศทางการศึกษา (Educational
Innovation and Information
Technology) 3(2-2-5)
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
การพัฒนาและการบริหารจัดการ
นวัตกรรมการศึกษา และการวิเคราะห์
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม
การศึกษา เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ
การสร้าง และการประเมินวัตกรรมทาง
การศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
IE2061307 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา (Educational
Innovation and Information
Technology) 3(2-2-5)
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
การพัฒนาและการบริหารจัดการ
นวัตกรรมการศึกษา การวิเคราะห์
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม
การศึกษา เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ
การสร้างและการประเมินนวัตกรรมทาง
การศึกษา การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อการสอนและการฝึกอบรม
การประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดียสาหรับ
อาชีวศึกษาและงานอุตสาหกรรม
52-012-103 ความเป็นครู
IE2061203 ความเป็นครู
(Teacher Behavior) 3(3-0-6)
(Teacher Behavior) 3(3-0-6)
บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครูและ
พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะ ครูวิชาชีพ พัฒนาการของวิชาชีพครู
ของครูที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
คุณลักษณะของครูที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อ
การสร้างเสริมสมรรถภาพความเป็นครู วิชาชีพครู การสร้างเสริมสมรรถภาพ
การพัฒนาตนด้วยการเรียนรู้ทาง
ความเป็นครู การพัฒนาตนด้วย
วิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
การเรียนรู้ทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมาย วิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
52-012-207 การจัดการเรียนรู้และ
IE2061409 การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
(Learning Management and
(Learning and Environment
Environment for Learning) 3(2-2-5) Management for Learning) 3(2-2-5)
ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ และแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับ
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เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการสอน
การจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการ
การเรียนรู้แบบเรียนรวม การบริหาร
และการจัดการห้องเรียน และ
การบริหารศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา
52-012-310 การเตรียมประสบการณ์
วิชาชีพ (Professional Preparation)
2(1-2-1)
หลักการสร้างความสัมพันธ์กับ
สถานศึกษา การเข้าไปมีส่วนร่วมและ
สังเกตสถานการณ์สอนจริงเพื่อเรียนรู้
บริบทของสถานศึกษา การเตรียมความ
พร้อมก่อนปฏิบัติการสอน การฝึกปฏิบัติ
และวางแผนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
การรวบรวมข้อมูลและรายงานผล
การศึกษา การฝึกจัดทาแผนการเรียนรู้
การจัดทากิจกรรมการเรียนรู้ และจัดทา
โครงงานทางวิชาการ
52-001-101 ฝึกฝีมือเบื้องต้น (Basic
Skill Practice) 3(1-6-2)
งานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกล การใข้
เครื่องมือวัด งานตะไบ พื้นฐานงานเจาะ
การทาเกลียวด้วยมือ ตลอดจนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ
05-001-102 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing) 3(1-4-4)
ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียน
แบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกาหนด
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การจัดการเรียนรู้และการสอน กลวิธี
การสอนทางวิชาชีพ การจัดทา
แผนการเรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ การบูรณาการ การเรียนรู้
แบบเรียนรวม การบริหารและ
การจัดการห้องเรียน การบริหารศูนย์
การเรียนรู้ในสถานศึกษา
IE2061411 การเตรียมประสบการณ์
วิชาชีพ 1 (Pre-Professional
Technical Practice 1) 2(1-2-3)
หลักการสร้างความสัมพันธ์กับ
สถานศึกษา การเข้าไปมีส่วนร่วมและ
สังเกตสถานการณ์สอนจริงเพื่อเรียนรู้
บริบทของสถานศึกษา การเตรียม
ความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอน การฝึก
ปฏิบัติและวางแผนการศึกษา การสังเกต
สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลในสถานศึกษา
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ การจัดทารายงาน
การศึกษา สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการศึกษา
IE2033102 การฝึกพื้นฐานทาง
วิศวกรรม (Basic Engineering
Training) 3 (1-4-4)
เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานวิศวกรรม
พื้นฐานเครื่องมือวัด การตะไบ ต๊าปและ
ดาย เครื่องมือกลเบื้องต้น การเชื่อม
แบบอาร์คไฟฟ้า
IE2033101 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing) 3 (1-4-4)
หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพ
ฉายและภาพสามมิติ การกาหนดขนาด
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ขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด
ภาพช่วยและภาพคลี่ การสเก็ตซ์ภาพ
การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ
การอ่านและวิเคราะห์แบบงาน การ
เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
05-001-103 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials) 3(3-0-6)
โครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและ
การประยุกต์ใช้ ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรม
หลัก เช่น โลหะ โพลีเมอร์ เซรามิก และ
วัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและ
การแปลความหมายสมบัติทางกล และ
การเสื่อมสภาพของวัสดุ
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และพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย
และภาพคลี่ การสเก็ตช์ภาพ การเขียน
ภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ

IE2033103 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials) 3(3-0-6)
กระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้ของ
กลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก แผนภาพ
สมดุลย์ของส่วนผสมเหล็กคาร์บอน
เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก โพลีเมอร์ เซรามิกและวัสดุผสม
วัสดุอนินทรีย์และก่อสร้าง วัสดุหล่อลื่น
และวัสดุเชื้อเพลิง
52-122-201 วงจรไฟฟ้า
IE2014101 วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuits) 3(2-2-5)
(Electric Circuits) 3(2-2-5)
อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบ องค์ประกอบวงจร วงจรความต้านทาน
โหนดและเมซ ทฤษฎีการวางซ้อน
การวิเคราะห์วงจร ทฤษฎีวงจร
วงจรสมมูลย์แบบเทวินินและนอร์ตัน วงจรไฟฟ้าหนึ่งเฟส วงจรไฟฟ้าสามเฟส
การถ่ายโอนกาลังไฟฟ้าสูงสุด
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
หาผลตอบสนองทรานส์เซียนและ
ผลตอบสนองสภาวะคงตัวของ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
การวิเคราะห์เฟสเซอร์ และวงจรไฟฟ้า
หลายเฟส
52-122-202 คณิตศาสตร์
IE2014208 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical
(Electrical Engineering
Engineering Mathematics) 3(3-0-6) Mathematics) 3(3-0-6)
สมการเชิงอนุพันธ์ ปัญหาค่าขอบเขต สมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ
การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ
หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง
การแปลงแซด การวิเคราะห์เวกเตอร์ การแปลงลาปลาซ การแปลงลาปลาซ
พีชคณิตเชิงเส้น เมทริกซ์ การวิเคราะห์ ผกผัน ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
เชิงซ้อน การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น
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52-122-203 เครื่องมือวัดและการวัด
ทางไฟฟ้า (Electrical Instruments
and Measurements) 3(2-2-5)
หน่วยวัด และเครื่องมือวัด
ความปลอดภัยในการวัดทางไฟฟ้า
ความเที่ยงตรงและความแม่นยา การวัด
แรงดันไฟฟ้า กระแส และกาลังไฟฟ้า
การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่สูงและต่า
ทรานสดิวเซอร์ เครื่องมือวัดทาง
แม่เหล็ก การวัดทางไฟฟ้าด้วยเทคนิค
ดิจิตอล สัญญาณรบกวน ปรับปรุงค่า
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน
52-122-206 การเขียนแบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical
Engineering Drawing) 3(2-2-5)
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า และคาสั่งพื้นฐาน
ของโปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟ้า
เขียนแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้า งาน
ติดตั้งระบบไฟฟ้า และงานทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านไฟฟ้า

52-122-204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า (Computer
Programming for Electrical
Engineering) 3(2-2-5)
โปรแกรมและการทางานของโปรแกรม
ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ประโยคคาสั่ง
ประโยคคาสั่งควบคุมแบบทางเลือกและ
แบบวน ประโยคคาสั่งการอ่านเข้าและ
การเขียนออกโครงสร้างข้อมูลแบบ
เมตริกและเรคคอร์ด การแบ่งโปรแกรม
ย่อย การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์
อัลกอริทึม การแบ่งและพิชิต
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IE2014102 เครื่องมือวัดและการวัด
ทางไฟฟ้า (Electrical Instrumentation
and Measurement) 3(2-2-5)
หน่วยการวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน
สัญญาณรบกวนและการป้องกัน
ความผิดพลาดในการวัด การวัด
แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้าและ
กาลังไฟฟ้า ตัวขยายย่านวัดของ
เครื่องมือวัด การวัดอิมพีแดนซ์ความถี่
ต่าและความถี่สูง ออสซิลโลสโคป
ทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
IE2014210 การเขียนแบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical
Engineering Drawing) 3(2-2-5)
สัญลักษณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
มาตรฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม
การเขียนแบบระบบควบคุมไฟฟ้า การ
เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟ้า การเขียน
แบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียน
แบบไฟฟ้าสาหรับบ้านพักอาศัย อาคาร
พาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม ฝึก
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
IE2014103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า (Computer
Programming for Electrical
Engineering) 3(2-2-5)
ระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างโปรแกรม
การพัฒนาโปรแกรม การทางานแบบ
ตัดสินใจ โปรแกรมย่อย ไฟล์โปรแกรม
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
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52-122-411 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical
Engineering Pre-Project) 1(1-0-2)
สารวจความเป็นไปได้ของหัวข้อโครงการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความ
เป็นมาของปัญหา กาหนดจุดประสงค์
เป้าหมาย ขั้นตอน และแผนการ
ดาเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อดาเนินโครงการ และ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
52-122-412 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Project)
3(1-6-4)
วิเคราะห์แผนการดาเนินโครงการ
ดาเนินโครงการตามแผน ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ระบุปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาภายใต้คาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษารายงานผลการดาเนินโครงงาน
เป็นระยะๆ จัดทารายงานโครงการที่
สมบูรณ์ สอบผลการดาเนินงานในขั้น
สุดท้ายโดยการนาเสนอผลงาน
52-142-304 วงจรดิจิตอลและการ
ออกแบบลอจิก (Digital Circuit and
Logic Design) 3(2-2-5)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบดิจิตอล
ระบบตัวเลขและรหัส ลอจิกเกต
พีชคณิตบูลีนและการลดรูปสมการลอจิก
การลดรูปสมการบูลีนด้วยวิธีแผนผังคาร์
โนห์และ Quine-McCluskey
Tabulation การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรลอจิก คอมบิเนชัน ฟลิปฟลอป
วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล การวิเคราะห์
และออกแบบวงจรลาดับเข้าจังหวะและ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
IE2014412 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical
Engineering Pre-Project) 1(1-0-2)
เลือกและศึกษางานที่จะทาโครงงาน
และเขียนรายงาน การรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับหัวข้อโครงงานที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ปรึกษา กาหนดวัตถุประสงค์
กาหนดขั้นตอนและแผนเพื่อดาเนิน
โครงงาน และรายงานความก้าวหน้า
ของโครงงาน
IE2014413 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Project)
3(0-6-3)
แผนการดาเนินโครงงาน ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ปรับปรุงผลงานตาม
รูปแบบ การทางานเป็นทีม รายงาน
โครงงานฉบับสมบูรณ์ สอบผล
การดาเนินงาน การนาเสนอผลงาน

IE2044103 วงจรดิจิทัลและ
การออกแบบลอจิก (Digital Circuit
and Logic Design) 3(2-2-5)
ระบบดิจิทัล ระบบตัวเลขและรหัส
ลอจิกเกต พีชคณิตบูลีนและการลดรูป
สมการลอจิก การวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรลอจิก การวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรลาดับเข้าจังหวะและไม่
เข้าจังหวะ อุปกรณ์ลอจิกชนิดโปรแกรม
ได้ การแปลงอนาลอกเป็นดิจิทัลและ
การประยุกต์ใช้วงจรดิจิทัล
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ไม่เข้าจังหวะ อุปกรณ์ลอจิกชนิด
โปรแกรมได้ PLAs PAL และ Gate
Arrays การแปลงอนาลอกเป็นดิจิตอล
และการประยุกต์ใช้วงจรดิจิตอล
52-142-102 โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี (Algorithms and Data
Structures) 3(2-2-5)
โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐานและการ
กระทาที่เกี่ยวข้อง เช่น อาเรย์ สแตก คิว
ลิงค์ลิสต์ตาราง ต้นไม้แบบทวิภาค ต้นไม้
แบบบีฮีพและกราฟ ชนิดข้อมูล
นามธรรมในภาษาชั้นสูง กลยุทธ์ทาง
อัลกอริทึม อัลกอริทึมทางการคานวณ
อัลกอริทึมแบบกระจาย อัลกอริทึมแบบ
เรียกตัวเองและแบบทาซ้า การวิเคราะห์
ความซับซ้อนเชิงพื้นที่และเชิงเวลา
อัลกอริทึมการเรียงลาดับและการค้นหา

IE2044105 โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี (Data Structures and
Algorithms) 3(3-0-6)
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ประเภท
ข้อมูลแถวลาดับและตัวชี้ เวลาการ
ทางานและความซับซ้อน รายการโยง
กองซ้อนและแถวคอย ต้นไม้ การค้นหา
และการเรียงลาดับ การวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธี

52-142-203 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
การออกแบบวงจรสาหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (Electronics Devices
and Circuit Design for Computer
Engineering) 3(2-2-5)
พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ หลักการ
ทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการตรวจวัดและตรวจสอบ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้คู่มือ
อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็ก
ทรอนิส์ การประยุกต์ใช้งาน

IE2044102 อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Electronics
for Computer Engineering) 3(2-2-5)
หน่วยทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า กฎของ
โอมห์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แบบพาสซีฟ สารกึ่งตัวนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบแอคทีฟ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง วงจร
ประยุกต์ใช้งานไดโอดในวงจรจ่ายกาลัง
วงจรขยายแอนะล็อก วงจรออปแอมป์
นิยามการวัดและระบบการวัด หน่วย
การวัดและ มาตรฐานการวัด อุปกรณ์
และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
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52-143-306 การออกแบบฐานข้อมูล
(Database Design) 3(2-2-5)
แนวคิดของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูล
และฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล หน่วยข้อมูลและ
ความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพ
อีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธี
นอร์มัลไลเซชัน ภาษาฐานข้อมูลและ
ภาษาเรียกค้นข้อมูล

IE2044308 การออกแบบฐานข้อมูลและ
ประยุกต์ใช้งาน (Database Design
and Application) 3(2-2-5)
ระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและ
ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูลหน่วยข้อมูลและความสัมพันธ์
ของหน่วยข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพ อีอาร์
การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนอร์
มัลไลเซชัน ภาษาฐานข้อมูลและภาษา
เรียกค้นข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์โดยใช้ฐานข้อมูล
IE2044312 การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data
Communication and Computer
Networks) 3(2-2-5)
มาตรฐานตัวแบบโอเอสไอและTCP/IP
ฟิสิคอลเลเยอร์ ดาต้าลิงก์เลเยอร์
เน็ตเวิร์คเลเยอร์ ทรานสปอร์ตเลเยอร์
แอปพลิเคชันเลเยอร์ ออกแบบระบบ
แลนและแวน พื้นฐานระบบ
ความปลอดภัยในเครือข่าย

52-142-305 การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data
Communication and Computer
Networks) 3(2-2-5)
มาตรฐานตัวแบบโอเอสไอ กลไกการ
ทางานระดับฟิสิคอล กลไกการทางานใน
ระดับดาต้าลิงค์ หลักการทางานในระดับ
เน็ตเวิร์ค หลักการทางานในระดับทราน
สปอร์ต หลักการทางานในระดับเซสชั่น
หลักการทางานในระดับพรีเซนเตชั่น
และหลักการทางานในระดับแอพลิเคชั่น
ปฏิบัติการออกแบบระบบ LAN,
การติดตั้งระบบ WAN; การติตตั้งเรา
เตอร์ ไฟร์วอล พรอกซี เมลเซอร์ฟเวอร์
52-142-412 โครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (Computer Engineering
Project) 3(1-6-2)
การวางแผนการสร้างโครงการ ค้นคว้า
หัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับโครงการ
วิเคราะห์ ออกแบบและสร้างโครงการ
การใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์อย่างมี

IE2044414 โครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (Computer Engineering
Project) 3 (0-6-3)
แผนการดาเนินโครงงานทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงผลงานตามรูปแบบ การทางาน
เป็นทีม รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์
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ประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างอันเกิดประโยชน์ต่อสายวิชาที่
เรียนมาโดยตรง หรือต่อสังคมส่วนรวม
52-123-302 ระบบควบคุม (Control
Systems) 3(3-0-6)
ระบบควบคุมแบบวงปิดและแบบวงเปิด
ฟังก์ชันถ่ายโอน แผนภาพการไหลของ
สัญญาณ การวิเคราะห์การออกแบบ
ระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมน
ความถี่ โลกัสของราก แผนภาพไนควิสต์
แผนภาพโบเด เสถียรภาพของระบบ
การชดเชยแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้ใน
งานระบบควบคุมแบบดิจิตอล
52-123-304 อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง
(Power Electronics) 3(2-2-5)
ลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ไดโอดกาลัง เอสซีอาร์ ทรานซิสเตอร์กาลัง มอสเฟทกาลัง ไอจีบีที ลักษณะ
ของสารแม่เหล็กและแกนแม่เหล็กบาง
ชนิด แกนหม้อแปลงกาลัง แกนเฟอไรต์
แกนผงเหล็กอัด เครื่องแปลงผันกาลัง
เครื่องแปลงผันกระแสสลับเป็น
กระแสตรง เครื่องผกผัน เครื่องแปลงผัน
ไซโคล เครื่องเปลี่ยนความถี่ การขับ
มอเตอร์ด้วยสถานะของแข็ง การควบคุม
มอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์
เหนี่ยวนา การควบคุมมอเตอร์ประสาน
เวลา
52-123-306 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
(Electric Drive) 3(3-0-6)
การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนา
หลักการเซอร์โวที่ใช้ในกลศาสตร์การ
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สอบผลการดาเนินงาน การนาเสนอ
ผลงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
IE2015302 ระบบควบคุม (Control
Systems) 3(2-2-5)
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ
การวิเคราะห์ผลตอบสนองชั่วคราว
การวิเคราะห์เสถียรภาพ เส้นทางของ
ราก ผลตอบสนองทางความถี่
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน

IE2014209 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics) 3(2-2-5)
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ลักษณะเฉพาะของวัสดุแม่เหล็ก
วงจรแปลงผันกระแสสลับเป็น
กระแสตรง วงจรแปลงผันกระแสสลับ
เป็นกระแสสลับ วงจรแปลงผัน
กระแสตรงเป็นกระแสตรง วงจร
แปลงผันกระแสตรงเป็นกระแสสลับ
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน

IE2015304 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
(Electric Drive) 3(2-2-5)
ลักษณะของโหลด ระบบขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุม
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เคลื่อนไหวในงานอุตสาหกรรม การ
ควบคุมการทางานของมอเตอร์เซอร์โว
และเปรียบเทียบกับการขับเคลื่อน
มอเตอร์เหนี่ยวนาแบบเดิมการ
ประยุกต์ใช้งานมอเตอร์เซอร์โวในงาน
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
52-123-308 ไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microprocessors and
Microcontrollers) 3(2-2-5)
ไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น โครงสร้าง
ของไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาแอสเซ็มบลี
การเชื่อมต่อความจา การเชื่อมต่อ
อินพุต-เอาต์พุต ระบบอินเทอรัพต์ การ
ประยุกต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
52-123-309 การออกแบบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Design) 3(3-0-6)
มาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า การวางแผน
ออกแบบระบบไฟฟ้า การกาหนดขนาด
สายประธานไฟฟ้า สายป้อนและวงจร
ย่อย การออกแบบระบบไฟฟ้าสาหรับ
บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์และ
โรงงานอุตสาหกรรม เทคนิคการ
ปรับปรุงเพาเวอร์แฟคเตอร์ การต่อลง
ดิน วิธีการประหยัดพลังงาน

มอเตอร์ไฟฟ้า การควบคุมแรงบิดและ
ความเร็วรอบ ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ การควบคุมความเร็ว
รอบของมอเตอร์เหนี่ยวนา การประยุกต์
ในอุตสาหกรรม
IE2015301 ไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontrollers) 3(2-2-5)
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียน
โปรแกรมควบคุม พอร์ต การเชื่อมต่อ
อินพุต-เอาต์พุต ฟลิปฟลอปและวงจร
นับ วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็น
ดิจิทัลและดิจิทัลเป็นแอนะล็อก
หน่วยความจา การประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน

IE2015305 การออกแบบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Design) 3(3-0-6)
มาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า
ระบบการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า สายไฟฟ้า
บริภัณฑ์ทางไฟฟ้า ระบบการต่อลงดิน
โหลดและสายป้อนไฟฟ้า การคานวณ
โหลด การป้องกันระบบไฟฟ้า การ
ออกแบบระบบไฟฟ้าสาหรับบ้านพัก
อาศัย อาคารพาณิชย์และโรงงาน
อุตสาหกรรม
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52-123-310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
(Electrical Machines 2) 3(2-2-5)
หลักการของมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 3 เฟส

IE2014207เครือ่ งกลไฟฟ้า 2
(Electrical Machines 2) 3(2-2-5)
สนามแม่เหล็กและวงจรแม่เหล็ก
เครื่องกลชนิดหมุน เครื่องกลไฟฟ้า
กระแสสลับ เครื่องกลซิงโครนัส มอเตอร์
ไฟฟ้าเหนี่ยวนาชนิดหนึ่งเฟสและสาม
เฟส สมรรถนะในสภาวะคงตัว ระบบ
การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า การป้องกัน
เครื่องกลไฟฟ้า ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับ
หัวข้อที่เรียน
IE2015303 การควบคุมอันดับและ
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Sequence Control and
Programmable Logic Controller)
3(2-2-5)
เครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการ
ควบคุมแบบลาดับ ระบบอินเพุทและ
เอาท์พุท การเขียนไดอะแกรมของรีเลย์
ภาษาคาสั่งบูลลีน ภาษาคาสั่งแลดเดอร์
ไดอะแกรม การเขียนโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ตามกระบวนการ การควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ การประยุกต์โปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ใน
อุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับ
หัวข้อที่เรียน
IE2014206 ระบบไฟฟ้ากาลัง
(Electrical Power System) 3(3-0-6)

52-123-412 การควบคุมอันดับและ
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Sequence Control and
Programmable Logic Controller)
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมควบคุมพีแอลซี การ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษามาตรฐาน IEC
การใช้คาสั่งชั้นสูง การพัฒนาฟังก์ชัน
การสื่อสารแบบดิจิตอลและอนาลอก
ระหว่างพีแอลซีกับอุปกรณ์อื่น การเขียน
เอสเอฟซี (SFC) ในงานควบคุมแบบ
อันดับ การประยุกต์ในระบบควบคุม
อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม จัดเก็บข้อมูล
ในงานอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงาน
ระบบความปลอดภัย
52-123-413 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
กาลัง (Electrical Power Systems
Analysis) 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้ากาลัง
แหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้า คุณลักษณะ
ของโหลด โรงต้นกาลังไฟฟ้า การส่ง
พลังงานไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ของสายส่ง
เสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้า การส่งผ่าน

โครงสร้างระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบเปอร์
ยูนิต ระบบสายส่งและระบบจาหน่าย
กาลังไฟฟ้า การวิเคราะห์เสถียรภาพของ
ระบบ การไหลของกาลังไฟฟ้า
องค์ประกอบสมมาตร การลัดวงจรแบบ
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กาลังไฟฟ้าและการสูญเสีย การจ่าย
พลังงานไฟฟ้า โครงข่ายระบบส่งจ่าย
กาลังไฟฟ้า การจัดบัสในระบบไฟฟ้า
การติดตั้งสายส่งและสายจ่ายอุปกรณ์
มาตรฐานและความปลอดภัย
52-123-414 วิศวกรรมแสงสว่าง
(Illumination Engineering) 3(3-0-6)
หน่วยและคาศัพท์เฉพาะของแสงสว่าง
ตาและการมองเห็น สีและการจาแนกสี
หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า แสงสว่างภายใน
และภายนอกอาคาร มาตรฐานของการ
ส่องสว่าง เทคนิคการออกแบบแสงสว่าง
ภายในอาคาร แสงสว่างและการอนุรักษ์
พลังงาน การออกแบบแสงสว่าง
ภายนอกอาคาร การออกแบบการส่อง
สว่างและความส่องสว่างด้วย
คอมพิวเตอร์
52-123-417 การป้องกันระบบไฟฟ้า
กาลังและรีเลย์ (Power System
Protection and Relays) 3(3-0-6)
สาเหตุและสถิติของการเกิดการลัดวงจร
พื้นฐานของรีเลย์ป้องกัน การป้องกัน
การเกิดการลัดวงจรลงดินสาหรับสายส่ง
การป้องกันเชิงผลต่าง การป้องกันโดยใช้
รีเลย์ระยะทาง การป้องกันหม้อแปลง
การป้องกันเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
การป้องกันโซน การป้องกันมอเตอร์
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สมมาตรและแบบไม่สมมาตร
เศษฐศาสตร์ในระบบไฟฟ้ากาลัง

IE2015306 วิศวกรรมแสงสว่าง
(Illumination Engineering) 3(3-0-6)
แหล่งกาเนิดแสง การส่องส่วางวิธีลูเมน
วิธีจุด-จุด ชนิดของหลอดไฟและโคม
มาตรฐานการส่องสว่าง การคานวนแสง
สว่าง การออกแบบแสงสว่างภายใน
อาคาร การออกแบบแสงสว่างภายนอก
อาคาร การอนุรักษ์พลังงาน
การออกแบบการส่องสว่างด้วย
คอมพิวเตอร์

IE2015307 การป้องกันระบบไฟฟ้า
กาลัง (Power System Protection)
3(3-0-6)
อุปกรณป้องกันและระบบป้องกัน เฟส
และการคานวณกระแสฟอลต์
การดับอาร์ค หม้อแปลงกระแสและ
แรงดัน รีเลย์ป้องกัน การป้องกันสายส่ง
และบัสบาร์ การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า
การป้องกันเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
การป้องกันสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย
การป้องกันระยะไกล
52-123-416 การบริหารความปลอดภัย IE2015308 การบริหารความปลอดภัย
ในโรงงาน (Industrial Safety
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Safety
Management) 3(3-0-6)
Management for Electrical
ความรู้พื้นฐานในงานความปลอดภัย Engineering) 3(3-0-6)
ความหมายของสัญลักษณ์และป้าย
อันตรายจากไฟฟ้า ความหมายของ
เตือน สาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
สัญลักษณ์ป้ายเตือนความปลอดภัย
วิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในงาน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การป้องกัน
อุตสาหกรรมอาคารสูง การป้องกันภัย อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมอาคารสูง
ส่วนบุคคล การป้องกันไฟไหม้
การป้องกันไฟไหม้ การป้องกันไฟฟ้า
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การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร อุบัติภัยที่มี
ผลกระทบประชาชนจานวนมาก
การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
การจัดสภาวะแวดล้อมในการทางาน
ความเสี่ยง และการสอบสวนอุบัติเหตุ
52-123-415 ระบบควบคุมอัตโนมัติใน
งานอุตสาหกรรม (Industrial
Automation Control System)
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมควบคุมพีแอลซี
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษามาตรฐาน
IEC การใช้คาสั่งชั้นสูง การพัฒนา
ฟังก์ชัน การสื่อสารแบบดิจิตอลและ
อนาลอกระหว่างพีแอลซีกับอุปกรณ์อื่น
การเขียนเอสเอฟซี (SFC) ในงานควบคุม
แบบอันดับ การประยุกต์ในระบบ
ควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
จัดเก็บข้อมูลในงานอุตสาหกรรม
การอนุรักษ์พลังงาน ระบบความ
ปลอดภัย
52-123-419 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering
Technology) 3(3-0-6)
พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า วงจรกระแสตรง
และกระแสสลับ วงจรเฟสเดียวและ
สามเฟส อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเบื้องต้น
วงจรแสงสว่างและการออกแบบแสง
สว่างเบื้องต้น หม้อแปลงไฟฟ้า การต่อ
วงจรหม้อแปลง โครงสร้างส่วนประกอบ
การทางานของมอเตอร์เหนี่ยวนาชนิด
เฟสเดียวและสามเฟส การควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
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ลัดวงจร การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าสาหรับระบบ
ไฟฟ้าแรงดันต่าและสูง
IE2015309 ระบบควบคุมอัตโนมัติใน
งานอุตสาหกรรม (Industrial
Automation Control Systems)
3(2-2-5)
ระบบควบคุมเครื่องกลอัตโนมัติใน
อุตสาหกรรม การขยายและจัดรูป
สัญญานแอนะล็อกและดิจิทัล เซ็นเซอร์
และทรานดิวเซอร์ทางอุตสาหกรรม
การควบคุมกระบวนการชนิดแอนะล็อก
และดิจิทัล การควบคุมซีเคว็นส์
การเขียนโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ การอินเตอร์เฟส
การประยุกต์ในระบบอัตโนมัติ
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
IE2015417 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering
Technology) 3(2-2-5)
เทคโนโลยีไฟฟ้า เครื่องมือวัด
อุตสาหกรรม มาตรฐานการออกแบบ
และติดตั้งระบบไฟฟ้า การเลือกขนาด
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน การเดิน
สายไฟฟ้า ผังแสดงแบบงานจริงและผัง
แสดงการติดตั้ง วงจรควบคุมและวงจร
กาลังมอเตอร์ไฟฟ้า การบารุงรักษา
เครื่องกลไฟฟ้า ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับ
หัวข้อที่เรียน
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52-143-201 คณิตศาสตร์ดิสครีต
(Discrete Mathematics) 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ดิสครีต พื้นฐานเทคนิคการ
นับ ทฤษฎีของเซต ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน การใช้เหตุผลในเชิงคณิตศาสตร์
ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟ
และการนาเอาไปใช้งานในรูปของต้นไม้
ทฤษฏีออโตเมต้า
52-143-311 กฎหมายและจริยธรรม
สาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ (Law and
Ethics for Computer Engineer)
3(3-0-6)
บทบาทและความสาคัญของอาชีพ
คอมพิวตอร์ คุณสมบัติของพนักงาน
คอมพิวเตอร์ แนวทางประกอบอาชีพ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพและ
การพัฒนาบุคลิกภาพในการทางาน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมในการทางาน กฎหมายด้าน
ไอซีที ทรัพย์สินทางปัญญา
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IE2045101 คณิตศาสตร์ดิสครีต
(Discrete Mathematics) 3(3-0-6)
เทคนิคการนับ ทฤษฎีของเซต
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การใช้เหตุผล
ในเชิงคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์
พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟและ
การนาเอาไปใช้งาน ทฤษฎีออโตเมต้า

52-143-312 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence) 3(2-2-5)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
การแก้ไขปัญหา เทคนิคการค้นหา เกม
และปัญญาประดิษฐ์ องค์ความรู้และ
เหตุผล การให้เหตุผลและการอนุมาน
ความไม่แน่นอน ระบบผู้เชี่ยวชาญ การ
เรียนรู้ เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์
การวางแผน การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ

IE2045311 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence) 3(3-0-6)
ปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์งาน
ปัญญาประดิษฐ์ การแทนองค์ความรู้
และการให้เหตุผล ตรรกศาสตร์เชิง
ประพจน์และตรรกศาสตร์ภาคแสดง
การค้นหาแบบฮิวรีสติก การค้นหาแบบ
ไม่มีข้อมูล การค้นหาแบบปรปักษ์
เทคนิคการแก้ปัญหาบนฐานความรู้
การให้เหตุผลบนความไม่แน่นอน
การเรียนรู้ของเครื่อง

IE2045104 กฎหมายและจริยธรรม
สาหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ (Law and
Ethics for Computer Engineers)
3(3-0-6)
คุณสมบัติของพนักงานคอมพิวเตอร์
การประกอบอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์
บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ในการทางาน จรรยาบรรณในวิชาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม
ในการทางาน กฎหมายด้านไอซีที
ทรัพย์สินทางปัญญา
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52-143-313 ความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
(Security in Network System and
Computer System) 3(2-2-5)
การออกแบบนโยบายความปลอดภัย
การแบ่งกลุ่มของข้อมูลและการควบคุม
การเข้าถึง การออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานของความปลอดภัย การแบ่งส่วน
เครือข่าย การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เครือข่ายส่วนตัวเสมือน การเพิ่มความ
แข็งแกร่งให้ระบบการประเมินหา
จุดอ่อน ระบบการตรวจสอบและป้องกัน
ผู้บุกรุก ไฟล์วอลล์ ความปลอดภัยใน
ระดับแอปพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐาน
ของกุญแจสาธารณะ การบริหารความ
ปลอดภัยและไวรัสคอมพิวเตอร์
52-143-314 เครือข่ายแบบไร้สาย
(Wireless Network) 3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
IE2045313 ความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
(Security in Network System and
Computer System) 3(2-2-5)
ระบบมาตรฐานของข้อมูล โครงสร้าง
พื้นฐานของระบบความปลอดภัย
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การเข้ารหัส
ข้อมูล ความปลอดภัยในเครือข่าย
เครือข่ายส่วนตัวเสมือน เครื่องมือ
สาหรับป้องกันในเครือข่าย การบริหาร
ความปลอดภัยและไวรัสคอมพิวเตอร์

IE2045320 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
(Wireless Network Technology)
3(2-2-5)
พื้นฐานของการสื่อสารแบบไร้สายของ การสื่อสารแบบไร้สาย มาตรฐาน IEEE
มาตรฐาน IEEE 802.11 โปรโตคอล
802.11 โปรโตคอลเครือข่ายไร้สาย
ต่างๆ ในการค้นหาเส้นทาง เทคโนโลยี การค้นหาเส้นทาง เครือข่ายไร้สายแบบ
ของการส่งสัญญาณไร้สาย เครือข่าย เซลลูล่า เครือข่ายไร้สายและทีซีพีไอพี
แบบเซลลูล่า ระบบเครือข่ายไร้สายแบบ ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
ไอพี และทีซีพีไอพี
ไร้สาย
4. รายวิชาที่เพิ่ม
IE2061412 การเตรียมประสบการณ์
วิชาชีพ 2 (Pre-Professional
Technical Practice 2) 2(0-4-2)
การสอนของครูวิชาชีพ การเตรียม
บทเรียน สื่อการสอน ขั้นตอนวิธี
การสอน การจัดทาแผนการเรียนรู้
การบูรณาการกลวิธีและเทคนิคการสอน
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเรียน
การสอน
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IE2003204 การเตรียมความพร้อม
ฝึกงานทางวิศวกรรม (Preparation for
Engineering Practice) 1(0-2-1)
กระบวนการฝึกงานทางวิศวกรรม
การเลือกสถานประกอบการและ
การสมัครงาน การสัมภาษณ์งานอาชีพ
การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพ
และความปลอดภัย การเขียนรายงาน
และการนาเสนองาน
IE2014104 อุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices
and Electronic Circuits) 3(2-2-5)
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติของ
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา อุปกรณ์สาร
กึ่งตัวนา คุณลักษณะของกระแสแรงดัน
และคุณลักษณะเชิงความถี่ การใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจร
ทรานซิสเตอร์ วงจรออปแอมป์
แหล่งจ่ายกาลังไฟตรง การประกอบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติการ
เกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
IE2015307 การป้องกันระบบไฟฟ้า
กาลัง (Power System Protection)
3(3-0-6)
อุปกรณป้องกันและระบบป้องกัน เฟส
และการคานวณกระแสฟอลต์ การดับ
อาร์ค หม้อแปลงกระแสและแรงดัน
รีเลย์ป้องกัน การป้องกันสายส่งและ
บัสบาร์ การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า
การป้องกันเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
การป้องกันสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย
การป้องกันระยะไกล
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IE2015410 การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นสูงสาหรับการผลิตสื่อ
การสอนทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Advanced Information
Technology Application for
Teaching Media Production in
Electrical Engineering) 3(2-2-5)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบสร้างซอฟต์แวร์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า การประยุกต์เทคนิค
การวิเคราะห์งานเพื่อการสร้างงานสื่อ
ทางช่างไฟฟ้า การทดลองเทคนิคใช้งาน
สื่อ การสร้างบททดสอบและ
การประเมินผล ระบบการบริการจัดการ
ชุดการสอน การพัฒนาชุดการสอน
ช่างไฟฟ้า ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อ
ที่เรียน
IE2015411 เทคโนโลยีสาหรับช่าง
เทคนิคไฟฟ้า (Technology for
Electrical Technicians) 3(2-2-5)
ช่างเทคนิคไฟฟ้า ทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานช่างเทคนิคไฟฟ้า การเตรียม
งานและอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการทางาน
การจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
การบูรณาการกลวิธีเทคนิคทางานและ
การวิเคราะห์งาน การมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการระบบงาน
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
IE2015412 นิวเมติกส์ (Pneumatics)
3(2-2-5)
เครื่องวัดความดัน อัตราการไหล ระบบ
นิวเมติกส์ไฟฟ้า การควบคุมทิศทางด้วย
กลไกและไฟฟ้า การเขียนผังวงจร
นิวเมติกส์ การโปรแกรมเชิงตรรกะ
ควบคุมระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า
การควบคุมนิวเมติกส์ด้วยโปรแกรมเบิล
คอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับ
หัวข้อที่เรียน

163
รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
IE2015413 ปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
(Electrical Installation Practice)
3(0-6-3)
ปฏิบัติติดตั้งระบบไฟฟ้า ปฏิบัติการ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
ในโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติการ
ซ่อมบารุงระบบไฟฟ้า
IE2015414 ปฏิบัติการวิเคราะห์และ
จัดการพลังงานเพื่อการอนุรักษ์ (Energy
Analysis and Conservation
Management Practice) 3(0-6-3)
การวัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานกล
การวัดและการการคานวนประสิทธิภาพ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
การสร้างเดลี่โหลดเคอรฟ การวัด
พลังงานด้วยเครื่องบันทึกข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
IE2015415 การอนุรักษ์และการจัดการ
พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy
Conservation and Management)
3(3-0-6)
กฎหมายและข้อกาหนดการอนุรักษ์
พลังงาน การใช้พลังงานของอาคาร
ควบคุมและโรงงานควบคุม การประเมิน
เครื่องจักรอย่างมีนัยสาคัญ
การจัดการพลังงาน เทคนิคการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การคานวณผลประหยัดในระบบไฟฟ้า
แหล่งกาเนิดพลังงานทดแทนและ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
IE2015416 นวัตกรรมทางวิศวกรรม
ไฟฟ้า (Innovation in Electrical
Engineering) 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
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กระบวนการคิดสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม
การออกแบบนวัตกรรมทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า การจัดสัมมนาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
IE2015418 สัญญาณและระบบ
(Signals and Systems) 3(2-2-5)
สัญญาณเวลาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
ระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลา ฟังก์ชัน
ถ่ายโอน การแปลงฟูเรียร์ การแปลง
ลาปลาซและซี ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง
สัญญาณ การประยุกต์ใช้สัญญาณและ
ระบบ ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อ
ที่เรียน
IE2045102 วงจรไฟฟ้าสาหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (Electric Circuit for
Computer) 3(2-2-5)
อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า การใช้โปรแกรม
การวิเคราะห์แบบโหนดและเมซ ทฤษฎี
การวางซ้อน วงจรสมมูลย์แบบเทวินิน
และนอร์ตัน การถ่ายโอนกาลังไฟฟ้า
สูงสุด ผลตอบสนอง
ทรานส์เซียนและผลตอบสนองสภาวะคง
ตัวของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
IE2045103 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and
Electronic Measurement) 3(3-0-6)
การวัดและเครื่องมือวัด เครื่องมือวัด
แบบอนาลอก เครื่องมือวัดแบบดิจิทัล
มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนา
และความจุ ค่าความคลาดเคลื่อนและ
ค่าผิดพลาดที่เกิดจากการวัด บริดจ์
ไฟฟ้ากระแสตรงและบริดจ์ไฟฟ้า
กระแสสลับ ออสซิลโลสโคป เซนเซอร์
และทรานสดิวเซอร์
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IE2044104 การออกแบบและ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia
Design and Development) 3(2-2-5)
สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย บทบาท
ความสาคัญของสื่อการเรียนการสอน
มัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอน
มัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ จิตวิทยาที่ใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
มัลติมีเดีย หลักการออกแบบและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียประเภท
ต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์ การนาเสนอ
งาน และการสื่อสารทางการศึกษา
ปัจจุบัน
IE2045206 การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ (Web Application
Development) 3(2-2-5)
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของ
การเขียนโปรแกรมบนเบราว์เซอร์
การสร้างเว็บเพจขั้นพื้นฐาน การเขียน
โปรแกรมบนเบราว์เซอร์ การเรียกใช้งาน
ออบเจ็กต์ วิธีการหาข้อผิดพลาดและ
การแก้ไขข้อผิดพลาด การประยุกต์
ใช้งานกับฐานข้อมูล การพัฒนางาน
ประยุกต์บนเว็บ
IE2045207 การออกแบบและพัฒนาสื่อ
การสอนสมัยใหม่ (Design and
Development of Modern Teaching
Media) 3(2-2-5)
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
กับการสอน การทดลองใช้และประเมิน
สื่อการเรียนการสอน การนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการสอนในปัจจุบัน
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบเปิดสาหรับมหาชน เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน การใช้ยูทิวบ์และ
เฟซบุ๊กในการสอน
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IE2045208 หุ่นยนต์และการประยุกต์
ใช้งาน (Robotics and Applications)
3(2-2-5)
องค์ประกอบของหุ่นยนต์ โครงสร้างและ
กลไกของหุ่นยนต์ อุปกรณ์ตรวจจับและ
อุปกรณ์ขับเคลื่อน การควบคุมระดับล่าง
การเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวกับอุปกรณ์
อินพุต/เอาต์พุต อัลกอริทึมสาหรับ
หุ่นยนต์ การเรียนรู้ผ่านทางตัวอย่างและ
การทดลองปฏิบัติ การประยุกต์ใช้งาน
หุ่นยนต์ในด้านต่าง ๆ
IE2045209 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(Internet of Things) 3(2-2-5)
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การเชื่อมต่อ
เซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม
การควบคุม การทางานของอุปกรณ์
ไอโอที ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์ไอโอที
การวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้งาน
ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
IE2045312 การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile
Application Development) 3(2-2-5)
สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะ
และข้อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่
เครื่องมือและภาษาที่ใช้สาหรับพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดต่อกับผู้ใช้
การสื่อสารเครือข่ายกับระบบภายนอก
การจาลองอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์
IE2045316 การประมวลผลแบบคลาวด์
(Cloud Computing) 3(2-2-5)
การประมวลผลคลาวด์ ระดับ
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
การให้บริการรูปแบบ การให้บริการ
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ซอฟต์แวร์ การให้บริการระบบกายภาพ
เทคโนโลยีสาหรับเวอร์ชวลไลเซชัน
ซอฟต์แวร์สาหรับการประมวลผลแบบ
คลาวด์
IE2045317 ระบบสมองกลฝังตัว
(Embedded System) 3(2-2-5)
ระบบสมองกลฝังตัว คุณสมบัติของ
ระบบฝังตัว อุปกรณ์และการเชื่อมต่อ
สาหรับระบบฝังตัว สถาปัตยกรรมของ
ระบบฝังตัว ระบบปฏิบัติการเวลาจริง
การออกแบบระบบฝังตัว การพัฒนา
ระบบสมองกลฝังตัวด้วยแบบจาลอง
การประยุกต์ใช้ระบบฝังตัวกับ
การควบคุมอัตโนมัติ
IE2045318 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data Analytics) 3(2-2-5)
กรอบความคิดของข้อมูลขนาดใหญ่
ทฤษฎีการจัดการข้อมูลปริมาณมาก
กรอบความคิดของแมพ-รีดิวซ์ ระบบ
แบบกระจายสาหรับการประมวลผล
ข้อมูลปริมาณมาก การทาเหมืองข้อมูล
ปริมาณมาก การแสดงผลข้อมูล
ปริมาณมาก
IE2045319 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Programming)
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การห่อและ
การซ่อนข้อมูลสารสนเทศ การแบ่งเป็น
ชั้นและชั้นย่อย การรับช่วงและ
การแทนที่ การทางานในหลายรูปแบบ
โครงสร้างของชั้นโครงสร้าง
การเก็บข้อมูลเชิงวัตถุและตารางวิธีการ
IE2045321 การออกแบบและพัฒนา
เกมดิจิทัล (Digital Game Design and
Development) 3(2-2-5)
เครื่องมือในสาหรับออกแบบและพัฒนา
เกมคอมพิวเตอร์ เกมแบบสองมิติและ
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สามมิติ เกมแบบหลายผู้เล่น
เกมบนระบบเครือข่าย ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ระบบ
ฐานข้อมูลเกม ปัญญาประดิษฐ์ในเกม
IE2045322 การวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise
Resource Planning) 3(2-2-5)
ฟังก์ชันและกระบวนการทางธุรกิจ
การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององค์กร ระบบสารสนเทศ
การตลาดและการขาย การผลิตและ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบบัญชี
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การสร้างแบบจาลองกระบวนการ
การปรับปรุงกระบวนการและ
การดาเนินการวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององค์กร การวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรกับ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
นายนิธิพัฒน์ อิ๋วสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธพระนครเหนือ
พ.ศ. 2547
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2536
สังกัดหน่วยงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 – 665 - 3777 ต่อ 7176
E-mail : nitipan.e@rmutp.ac.th
ตาแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ประวัติการทางาน พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ. 2537 – 2548 : อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผลงานทางวิชาการ - Eawsakul, N. and Reaungepattanawiwat, C. 2017. Development
of High Power LED Driver Using LNK418EG. Applied Mechanics
and Materials, 866, June 06, 2017, 345-349.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
นายสุปัญญา สิงห์กรณ์
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2559
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2548
สังกัดหน่วยงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 – 665 - 3777 ต่อ 7164
E-mail : supanya.s@rmutp.ac.th
ตาแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ประวัติการทางาน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน : อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
พ.ศ. 2556 – 2559 : นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2548 – 2556 : อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานทางวิชาการ - สุปัญญา สิงห์กรณ์ อนุชา ไชยชาญ ภาวนา ชูศิริ วรรณภา มโนสืบ มนตรี
บุญเรืองเศษ และ นิคม ดิษฐคลึ. 2560. การพัฒ นาชุด กิจ กรรม
การสอนปรับ พื ้น ฐานด้า นวิศ วกรรมไฟฟ้า หลัก สูต รครุศ าสตร์
อุต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร วิท ยาเขต
เทเวศร์ . การประชุมวิช าการครุศ าสตร์อุต สาหกรรมระดับ ชาติ ครั้ง ที่
10. กรุงเทพมหานคร, 23-24 พฤศจิกายน 2560, 344-350.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

ผลงานทางวิชาการ

นายสุวัฒน์ วิบูลย์ศิริรัตน์
อาจารย์
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารอาชีวะศึกษาและเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2540
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2530
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 – 665 - 3777 ต่อ 7175
E-mail : suwat.v@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคนิคศึกษา
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน : อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา
พ.ศ. 2534 - 2548 : อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครเหนือ
พ.ศ. 2531 – 2534 : อาจารย์ โรงเรียนสารพัดช่างพระนคร
พ.ศ. 2527 – 2530 : นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สานักเทคโนโลยีการศึกษา
- วุฒิชัย เหมาะใจ สุนารี จุลพันธ์ สุวัฒน์ วิบูลย์ศิริรัตน์ และ ภูเบท อินทขันตี.
2560. การศึ ก ษาตลาดแรงงานกั บ การก้ า วหน้ า สู่ อุ ต สาหกรรม 4.0
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร. การประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ ด้ า นนวั ต กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ประจ าปี
พ.ศ. 2560, ปทุมธานี, 5 เมษายน 2560, 741-743.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

ผลงานทางวิชาการ

นางสาวขนิษฐา ดีสุบิน
อาจารย์
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2559
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2550
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2539
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 – 665 - 3777 ต่อ 7158
E-mail : kanittha.d@rmutp.ac.th
หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2541 - 2548 : อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ขนิ ษฐา ดีสุ บิ น . 2560. การพัฒ นาตัว แบบการพยากรณ์ ความถนัด
ทางการเรีย นตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเ คราะห์ด้ว ยวิธีต้น ไม้.
วารสารนวัต กรรมการเรีย นรู ้ มหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์. 3(1),
45-88.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
นายพนา ดุสิตากร
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2556
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2546
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2540
สังกัดหน่วยงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 – 836-3000 ต่อ 4150
E-mail : pana.d@rmutp.ac.th
ตาแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการทางาน พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ. 2540 – 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผลงานทางวิชาการ - ชวลิต ศรีธรราษฎร์ พนา ดุสิตากร และนัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ. 2558.
การวิเคราะห์ ระบบกาลังไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ความคุมการไหลกาลั งไฟฟ้า
แบบรวม. การประชุมวิชาการเครือวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 7, ชลบุรี, 27-29 พฤษภาคม 2558, 714-717.
- พนา ดุสิตากร อดิศักดิ์ วิริยกรรม และพูนศรี วรรณการ. 2560. เครื่อง
บั น ทึ ก ค่ าก าลั ง ไฟฟ้ าแอกตี ฟโดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประมวลผล.
การประชุมวิชาการเครือวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 9, จันทบุรี, 2 - 4 พฤษภาคม 2560, 823-826.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2546
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2539
สังกัดหน่วยงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 – 665 - 3777 ต่อ 7158
E-mail : umpaporn.p@rmutp.ac.th
ตาแหน่งปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
ประวัติการทางาน พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2540 – 2548 อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผลงานทางวิชาการ - รุ่ ง อรุ ณ พรเจริ ญ และ อั ม ภาภรณ์ พี ร วณิ ช กุ ล . 2559. การพั ฒ นา
บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนแบบอัจฉริยะส าหรับปรับพื้นฐานความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 8, กรุงเทพมหานคร, 24-26 สิงหาคม 2559, 715-721.
- Peerawanichkul, U., Julapan, S. and Porncharoen, R. 2017.
Employers’ Satisfaction towards Industrial Education
Graduates in Rajamangala University of Technology Phra
Nakhon. Proceeding of the International Symposium on
Teaching, Education, and Learning, Hiroshima, Japan, July 4-6,
2017, 145-151.
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
กรรมการที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
3. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
นายมนตรี รัตนวิจิตร
4. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทร วิภาหัสน์
กรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. คุณกรรณิการ์ บารมี
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานวิชาชีพ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค อาจารย์ประจาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
5. ว่าที่ร้อยตรีต่อพงศ์ รามศิริ
เจ้าของสถานประกอบการ
บริษัท ดิจิตอล โปรไฟล์ จากัด
กรรมการดาเนินงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิพัฒน์ อิ๋วสกุล
กรรมการ
3. นายนิคม ดิษฐคลึ
กรรมการ
4. นายสุนทร วิริยะ
กรรมการ
5. นางสาวกมลณิตย์ ภู่สร
กรรมการ
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6. นายสุปัญญา สิงห์กรณ์
กรรมการ
7. ดร.มนตรี บุญเรืองเศษ
กรรมการ
8. ดร.ขนิษฐา ดีสุบิน
กรรมการ
9. นางสาวอัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ กรรมการ
11. ดร.วรดานันท์ เหมนิธิ
กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชลี อุปภัย
กรรมการ
13. นายสุวัฒน์ วิบูลศิริรัตน์
กรรมการ
14. นายชัยธวัช ตุ่มมะ
กรรมการ
15. นางสุนารี จุลพันธ์
กรรมการและเลขานุการ

