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สิ่งแวดล้อม โดยได้เรียนรู้การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ใช้ประโยชน์
อย่าแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ มีการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อเป็นแหล่ง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไก
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับภูมิภาคและ
ในภูมิภาคอาเซียน มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้อย่างตลอดชีวิต
ดังนั้ น การที่พัฒ นาทั กษะทรั พยากรมนุษ ย์ให้ เ ป็นก าลั ง แรงงานที่ ส าคั ญของประเทศ
จาเป็นต้องนาเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของกาลังคน เพื่อให้
สามารถแข่ ง ขั น กั บ นานาชาติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง สอดคล้ อ งกั บ การจั ด ท าหลั ก สู ต ร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ที่มุ่งผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เพียงพอต่อ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน การสร้ างความพร้ อ มในการประกอบอาชีพ ทั้ งด้ า นร่ า งกาย สติ ปัญ ญา คุ ณธรรม
จริยธรรม ให้ผู้ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรมีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบ
อาชี พ และการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นรู้ อี ก ทั้ ง เป็ น การเพิ่ ม บุ ค ลากรทางด้ า นไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์อีกทางด้วย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส่ ง ผลกระทบต่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การนาเทคโนโลยีอัตโนมัติ
มาใช้ ท ดแทนก าลั ง คนในงานอุ ต สาหกรรม การน าเทคโนโลยี ด้ า นการสื่ อ สารมาใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้มีการแปลี่ยนแปลงและพัฒนาใน
ทุกๆด้าน อย่างรวดเร็ว ดังนั้นบัณฑิตจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัว เตรียมความพร้อมให้ทันต่อการ
เปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาษาและวัฒ นธรรม จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องวางแผนการจัดทา
หลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บไปแล้ ว เข้ า สู่ สั ง คม อย่ า งมี ค วามรู้ ความสามารถท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันโลก หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการผลิ ตบัณฑิตนักปฏิบัติด้าน
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ เ ป็ น นั ก เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามรู้
ความสามารถการใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ดังกล่าวในข้อ 11.1 และ 11.2 ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีการเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตที่สูงขึ้น ตามการปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการของเทคโนโลยี การแข่งขันที่
สูงขึ้น ทักษะฝีมือแรงงาน การค้าขาย การพัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้นจึงจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรฯ
ให้เป็นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ
ในวิช าชีพ สร้ างสรรค์ งานวิ จั ย สิ่ งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่ งของสั งคมด้านบริการวิช าการ อนุรัก ษ์
ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหาร
จั ดการด้ ว ยหลั กธรรมาภิบ าล เพื่ อเป็ น การตอบสนองต่ อตลาดแรงงานทั้ งในประเทศ และนอก
ประเทศต่อไป
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ
อนุรักษ์ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและ
บริ ห ารจั ดการด้ ว ยหลั กธรรมาภิ บ าล โดยมุ่ง เน้ น บั ณฑิต นักปฏิบั ติที่มี คุณภาพ ทาให้ ก ารพั ฒ นา
หลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะ ความเชี่ยวชาญ การสร้าง
งานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ต กรรม เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ภ าคการผลิ ต
ภาคบริการ และชุมชน ปลูกฝังให้นักศึกษาคานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป ใช้ร่ว มกับทุกหลั กสู ต รของมหาวิทยาลั ย กลุ่ ม วิช าชี พพื้นฐาน
ใช้เรียนร่วมกันทุกหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รับ ผิดชอบหลั กสู ตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านเนื้อหาสาระ การจั ดตารางเรียนและตารางสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ เ ป็ น
นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ การใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้ ความสามารถทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มที ักษะการใช้เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถนาเทคโนโลยีไปพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพและ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 
ตามที่ สกอ.กาหนด

 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
อุตสาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี



กลยุทธ์
พัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่กาหนด
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี
การศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16
สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(2) ภาคการศึ กษาที่ ส อง (Second Semester) ตั้ ง แต่ เดื อนพฤศจิ ก ายนเป็ น ต้น ไป
เป็นเวลา 16 สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจั ดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้ว ย โดยให้ เพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
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
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) การปรับตัวจากการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาเป็นระดับ
ปริญญาตรี
(2) การแบ่ งเวลาให้ เหมาะสมในการจัดการหรือร่ว มกิจกรรมต่างๆ ในห้ องเรียนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย
(2) มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ตลอดทั้งให้
คาแนะนาแก่นักศึกษา และการแบ่งเวลาที่เหมาะสม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
50
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 2
50
50
50
50
รวม
50
100
100
100
100
คาดว่าจะจบการศึกษา
50
50
50
50
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2561
2562
2563
2564
2565
ค่าบารุงการศึกษา
1,300,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการ
เรียน การศึกษาแบบ
เหมาจ่าย
เงินงบประมาณ
150,000
300,000
300,000
300,000
300,000
แผ่นดิน
รวมรายรับ
1,450,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X X X X X XX

  (

)


.( - - )

(01-99)





กลุ่มวิชา 10
30
50
70
81

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุม่ วิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

สภาพรายวิชา

20
40
60
80
82

0 วิชาไม่บังคับ





กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา
1 อนุปริญญา
2 ปริญญาตรี
เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

15 หน่วยกิต ประกอบด้วย

ก.1 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา

GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)
การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading )
การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening)
การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)
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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ก.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
GE2300109 สันติศึกษา (Peace Studies)
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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ก.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

52 หน่วยกิต ประกอบด้วย

ข.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 6 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา

IE2131101
IE2121202

ชื่อวิชา

วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)
วิศวกรรมการบารุงรักษา (Maintenance Engineering)

หน่วยกิต

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

ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
รหัสวิชา

IE2112101
IE2112102
IE2112103
IE2112104
IE2112105
IE2112106
IE2112107
IE2112108
IE2112109

ชื่อวิชา

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits Analysis)
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (Electric Circuits Laboratory)
การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Electrical Measurement and Industrial Instruments)
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Electrical Measurement and Industrial Instruments
Laboratory)
ปฏิบัติเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Technology Practice)
เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุม
(Electrical Machine and Control)
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุม
(Electrical Machine and Control Laboratory)
การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Practice)
การออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Design)

หน่วยกิต

3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-40-0)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา

IE2112110
IE2112111
IE2112112

ชื่อวิชา

ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Design laboratory)
การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Pre-Project)
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Project)

หน่วยกิต

3(0-6-3)
1 (0-2-1)
3(0-9-0)

- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รหัสวิชา
IE2152101
IE2152102
IE2152103
IE2152104
IE2152105
IE2152106
IE2152107
IE2152208
IE2152209
IE2152210
IE2152211
IE2152212
IE2152213

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Engineering Mathematics)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronic Engineering Technology Laboratory 1)
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Circuit Analysis and Design)
ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Circuit Laboratory)
การออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design)
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Laboratory)
การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(Practice for Electronic Engineering)
วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Communication Engineering)
ปฏิบัติการวิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Communication Engineering Laboratory)
ปฏิบัติการควบคุมโดยลาดับและอัตโนมัติ
(Sequential and Automation Control Laboratory)
การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Engineering Pre-Project)
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Computer Programming for
Electronic Engineering Applications Laboratory)
โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Engineering Project)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-40-0)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
1 (0-2-1)
2(0-4-2)
3(0-9-0)
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ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต กาหนดให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
รหัสวิชา
IE2113101
IE2113102
IE2113203
IE2113204
IE2113205
IE2113206
IE2113207
IE2113208

IE2113209
IE2113210
IE2113211
IE2113212

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
(Mathematics for Electrical Engineering)
นวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Innovation in Electrical Engineering)
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Devices and Electronic Circuits)
ปฏิบัติการอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Devices and Electronic Circuits Laboratory)
การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics Application)
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics Application Laboratory)
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Application of Programmable Logic Controllers)
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Application of Programmable Logic Controllers
Laboratory)
ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
(Automation Industrial Control Systems)
ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
(Automation Industrial Control Systems Laboratory)
การส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
(Power Transmission and Distribution System)
การอนุรักษ์การจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
(Electrical Energy Conservation and Management)

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

3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รหัสวิชา
IE2153101
IE2153102
IE2153103
IE2153204
IE2153205
IE2153206
IE2153207
IE2153208
IE2153209
IE2153210
IE2153211
IE2153212
IE2153213

ชื่อวิชา

การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Measurement and Instrumentation)
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Engineering)
วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit)
ระบบควบคุม (Control System)
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
(Microcontroller and Applications)
วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering)
การสื่อสารทางแสง (Optical Communication)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronic Engineering Technology Laboratory 2)
โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
(Communication Network and Transmission Lines)
วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering)
การสื่อสารข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์
(Data Communication and Computer Network)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(Selected Topics in Electronic Engineering)

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ให้ เลื อกศึกษาจากรายวิชาที่ เปิดสอนในระดับปริญญาของ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
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3.1.4

แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE2XXXXXX
GE2XXXXXX
IE2112101
IE2112102
IE2112103
IE2112104
IE2112105

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
2
3
2

3
3
3
0
3
0

0
0
0
4
0
4

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
2
6
2

3

0

6

3

19

12

14

31

วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรม
ปฏิบัติการเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 26

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
GE220010X
GE2XXXXXX
IE2131101
IE2112106
IE2112107
IE2113XXX

หน่วย
กิต

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
3
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3
วิศวกรรมความปลอดภัย
3
เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุม
3
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการ
2
ควบคุม
วิชากลุ่มชีพเลือก
3
รวม
17
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
0

0
0
0
0
4

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
2

X
XX

X
XX

X
XX
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ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาฤดูร้อน
IE2112108

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3

0
0

40
40

การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
รวม

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
0
0

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE220010X
IE2121202
IE2112109
IE2112110
IE2112111
IE2113XXX
IE2113XXX

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
1
3
3
19

3
3
3
0
0
X
X
XX

0
0
0
6
2
X
X
XX

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
วิศวกรรมการบารุงรักษา
การออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
วิชากลุ่มชีพเลือก
วิชากลุ่มชีพเลือก
รวม

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
3
1
X
X
XX

ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
IE2112112
IE2113XXX
IE2113XXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
วิชากลุ่มชีพเลือก
วิชากลุ่มชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
15

0
X
X
X
X
XX

9
X
X
X
X
XX

ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
0
X
X
X
X
XX
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- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
2

3
3
3
0

0
0
0
4

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
2

3

3

0

6

2
3
19

0
X
XX

4
X
XX

2
X
XX

GE2XXXXXX
GE2XXXXXX
IE2152101
IE2152102

วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 1
IE2152103 การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
IE2152104 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
IE2153XXX วิชากลุ่มชีพเลือก
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

GE220010X
GE2XXXXXX
IE2131101
IE2152105
IE2152106
IE2153XXX

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมความปลอดภัย
การออกแบบวงจรดิจิทัล
ปฎิบัติการวงจรดิจิทัล
วิชากลุ่มชีพเลือก
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาฤดูร้อน
IE2152107

หน่วย
กิต
3
3
3
3
2
3
17

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
0
X
XX

0
0
0
0
4
X
XX

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
2
X
XX

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

40

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
0

3

0

40

0

การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40
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ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
2
2

3
3
3
0
0

0
0
0
4
4

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
2
2

1

0

2

1

3
17

X
XX

X
XX

X
XX

GE220010X
IE2121202
IE2152208
IE2152209
IE2152210

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
วิศวกรรมการบารุงรักษา
วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติการควบคุมโดยลาดับและ
อัตโนมัติ
IE2152211 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
IE2153XXX วิชากลุ่มชีพเลือก
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
IE2152212

IE2152213
IE2153XXX
IE2153XXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการประยุกต์ทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิชากลุ่มชีพเลือก
วิชากลุ่มชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

2

0

4

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
2

3
3
3
3
3
17

0
3
3
X
X

9
0
0
X
X

0
6
6
X
X

XX

XX

XX

ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรูเ้ กี่ยวกับคาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสาคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นยิ าม 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 : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่ อสารภาษาอัง กฤษเพื่ อนาไปใช้ ใ นอาชี พต่า ง ๆ การพบปะผู้ คนในสถาน
ประกอบการ การใช้โ ทรศั พ ท์เพื่อติดต่ องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุร กิจ การนาเสนอผล
ประกอบการ 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
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context;
components and sentence structures; components of reading comprehension;
reading for main ideas and reading techniques
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GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา การฟัง
ระดับย่อหน้า 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 : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันให้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์
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
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น ระบบพินอิน 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
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ก.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัย
และกระแสโลกาภิวัตน์ 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
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจ
กับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย 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 : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความ
และการนาเสนอข้อมูลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย
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

23
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3 (3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคคล กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 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
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 : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จั ดการที่ดี และความเสี่ ย งสาหรั บ องค์ การสมัย ใหม่ ปั ญ หา ผลกระทบและวิก ฤติ การพัฒ นาใน
สังคมไทยและสังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา
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
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Introduction to law; rules and regulations concerning professions;
labour protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and
social responsibility
GE2300108 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย
แนวคิดการก่อตั้งปฏิญญากฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาและ
เสาหลักอาเซียน ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค 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 ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว 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
เครื่ องมือ ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงาน
วิชาการ
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 พื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้ อมและพัฒนาการของมนุษย์
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 : ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ 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 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
การปรั บปรุ งบุ คลิ กภาพ การรับรู้ เกี่ยวกับตนเอง สุ ขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับ
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
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ การพัฒนาการทางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่
สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
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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 : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
จรรยาบรรณการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามและการเขียนรายงานวิจัย
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
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนา
สมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development;
meditation and mind development; mind and inappropriate behavior change;
meditation in daily life
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ก.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ก.3.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์ เบื้ อ งต้น เมตริ กซ์และตัว กาหนด กฎการนั บ การเรีย งสั บเปลี่ 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 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;
hypothesis testing
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วนร้อยละและการประยุกต์
พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์
เบื้องต้นและการให้เหตุผลและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
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.3.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลั งงาน ไฟฟ้า และการสื่ อสารโทรคมนาคม รังสี และกั มมัน ตภาพรังสี สารเคมีใน
ชีวิตประจาวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to 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 : ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการอนุ รั ก ษ์ มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม การประเมิ น ผลกระทบ
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
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุม่ วิชาชีพพื้นฐาน
IE2131101 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
Safety Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงาน อาชีวอนามัยในโรงงาน ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย วิธีการป้องกันหรือแก้ไขอุบัติเหตุ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย การสอบสวน
วิเคราะห์และรายงานอุบัติเหตุ
Safety engineering in factory; occupational health in factory; security
management system; accident prevention or correction technigves; security law;
accident investigation, analsis and report
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IE2121202

วิศวกรรมการบารุงรักษา
3 (3-0-6)
Maintenance Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวางแผนบารุงรักษา การวัดผลและรายงานผลการบารุงรักษา วงจรชีวิตของ
เครื่องจักรและการเสื่อมสภาพ การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม การจัดการระบบบารุงรักษา
Maintenance planning; measurement and maintenance reports;
mechinery life cycle and deterioration; total productive maintenance; maintenance
system management
ข.2 กลุม่ วิชาชีพบังคับ
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
IE2112101 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
Electric Circuits Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2112102 ปฏิบัติวงจรไฟฟ้า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า สมการโหนดและเมช วงจรความต้านทาน ตัวเหนี่ยวนา
และตัวเก็บประจุ การวิเคราะห์รูปคลื่นไซน์ เฟสเซอร์ ค่า RMS กาลังไฟฟ้าเชิงซ้อน และเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า
Electrical circuit analysis; Nodal and Mesh equations; resistor, inductor
and capacitor circuits; sine-wave analysis; phasor; RMS values; complex power;
instruments
IE2112102

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
2 (0-4-2)
Electric Circuits Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2112101 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรความต้านทาน การวิเคราะห์ด้วยโหนดและ
เมซ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน รูปคลื่นแบบไซน์ วงจรไฟฟ้าสามเฟส
Ohm’s law; Kirchhoff law; resistance circuits; Nodal and Mesh analysis
equations; Thevenin and Norton theorem; sinusoidal waveforms; three -phase
electrical circuits
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IE2112103

การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Electrical Measurement and Industrial Instruments
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2112104 ปฏิบัติการวัดและ
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
หน่ ว ยการวั ด และเครื่ อ งมื อ วั ด มาตรฐาน สั ญ ญาณรบกวนและการป้ อ งกั น
ความผิดพลาดในการวัด การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้า การวัดอิมพีแดนซ์ความถี่
ต่าและความถี่สู ง สั ญ ญาณออสซิ ล โลสโคป ทรานสดิ ว เซอร์ และเซ็ นเซอร์ เครื่ องมื อวั ดในงาน
อุตสาหกรรม
Units and standard measuring instruments; noise and shielding; error
of measurement; voltage, current and power measurement; low-frequency and
high-frequency impedance measurement; oscilloscope signal; transducer and
sensor; industrial measuring instruments
IE2112104

ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2 (0-4-2)
Electrical Measurement and Industrial Instruments
Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2112103 การวัดทางไฟฟ้าและ
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
เครื่องมือวัดมาตรฐาน สัญญาณรบกวนและการป้องกัน ความผิดพลาดในการวัด
การวัด แรงดั น ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลั ง ไฟฟ้ า การวั ด อิม พี แดนซ์ ความถี่ ต่ าและความถี่ สู ง
สัญญาณออสซิลโลสโคป ทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์ เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
Standard measuring instruments; noise and shielding; error of
measurement; voltage; current and power measurement; low-frequency and highfrequency impedance measurement; oscilloscope; sensor and transducer; electrical
measurements of industrial
IE2112105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-6-3)
Electrical Engineering Technology Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้า ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัดใน
โรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติการซ่อมบารุงระบบไฟฟ้า
Electrical installation Practice; electrical device installation and
electrical measuring instrument Practice; electrical maintenance Practice
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IE2112106

เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุม
3 (3-0-6)
Electrical Machine and Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2112107 ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าและการควบคุม
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกลไฟฟ้า
เหนี่ยวนาชนิดหนึ่งเฟสและสามเฟส เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
electromagnetic force; electrical machines; DC electrical machines;
single phase and three phase induction machines; synchronous machine; control of
electrical machines
IE2112107

ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุม
2 (0-4-2)
Electrical Machine and Control Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2112106 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและ
การควบคุม
ชนิดของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกลไฟฟ้า
เหนี่ยวนาชนิดหนึ่งเฟสและสามเฟส เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
Types of D.C. generator; DC motors; single phase and three phase
induction machines; synchronous generators; control of electrical machines
IE2112108

การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(0-40-0)
Electrical Engineering Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิ บั ติ ง านโดยน าความรู้ จ ากด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสถาน
ประกอบการจริง โดยมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
The practice of industrial engineering career and apply that expertise
to work in a workplace by taking course at least eight weeks
IE2112109

การออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2112110 ปฏิบัติการออกแบบทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
มาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้ า ระบบการส่ ง จ่ า ยก าลั ง ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า
บริภัณฑ์ทางไฟฟ้า ระบบการต่อลงดิน โหลดและสายป้อนไฟฟ้า การคานวณโหลด การป้องกัน
ระบบไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าสาหรับบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม
Standard in electrical system design; power electrical power
distribution; cable; electrical equipment; grounding; load schedule and feeder
schedule; load calculation; electrical protection; electrical design for homes
commercial and industrial
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IE2112110

ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-6-3)
Electrical Engineering Design Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2112209 การออกแบบทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
สัญลักษณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า มาตรฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม การ
เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบไฟฟ้าสาหรับบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์และ
โรงงานอุตสาหกรรม
Electrical system desing symbols; engineering drawing standards;
computer assistal electrical drawing; electrical drawing for houses economic
building and industrial factory
IE2112111

การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-2-1)
Electrical Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เลือกและศึกษางานที่จะทาโครงการและเขียนรายงาน การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
หัวข้อโครงการที่ได้รับอนุมัติจากที่ปรึกษา กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดขั้นตอนและแผนเพื่อดาเนิน
โครงการและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
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
IE2112112

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (0-9-0)
Electrical Engineering Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2112111 การเตรียมโครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิ เ คราะห์ แ ผนการด าเนิ น โครงการ ปฏิ บั ติ ก ารในโครงการตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ปัญหาและกาหนดวิธีการแก้ปัญหา นาาเสนอผลการดาเนินงานโครงการ
เป็นระยะๆ นาเสนอผลการดาเนินงานในขั้นสุดท้ายและจัดทารายงานโครงการที่สมบูรณ์
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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- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
IE2152101 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Electronic Engineering Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์ จ านวนเชิงซ้อน การวิเคราะห์ เวกเตอร์ เมทริกซ์ พีช คณิตเชิงเส้ น
สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงแซด การแปลงลาปลาส
Complex number analysis; vector analysis; matrix; linear algebra;
partial differential equations; laplace transform
IE2152102

ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
2 (0-4-2)
Electronic Engineering Technology Laboratory 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่ อ งมื อ วั ด ทางไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การเขี ย นแบบทางวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electrical and electronic measuring instruments; electronic engineering
drawing; printed circuit board design; electronic circuit assembly
IE2152103

การวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Electronic Circuit Analysis and Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไดโอดและการประยุกต์ใช้งาน การให้ไบอัส BJT และ FET วงจรขยายสัญญาณ
ผลตอบสนองความถี่ของวงจรขยาย ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน วงจรกาเนิดสั ญญาณ
วงจรกรองความถี่ การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ช่ ว ยในการออกแบบและจ าลองการท างานของวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
Diode and applications; BJT and FET bias; amplifier circuits; frequency
response of amplifier circuits; Op Amp and applications; oscillator circuits; filter
circuits; electronic circuits design and simulation using EDA software
IE2152104

ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2 (0-4-2)
Electronic Circuit Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วงจรเรี ย งกระแส วงจรแรงดั น วงจรขยายสั ญ ญาณ ผลตอบสนองความถี่ของ
วงจรขยาย ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน วงจรกาเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถี่ การใช้
ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและจาลองการทางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Rectifier circuit; voltage rectifier circuit; amplifier circuits; frequency
response of amplifier circuits; Op-Amp and applications; oscillator circuits; filter
circuits; electronic circuits design and simulation using EDA software
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IE2152105

การออกแบบวงจรดิจิทัล
3 (3-0-6)
Digital Circuit Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบตั ว เลขและรหั ส พีช คณิต บูลี น และการลดรูป สมการลอจิก การออกแบบ
วงจรลอจิกคอมไบเนชัน การออกแบบวงจรซีเควนเชียล อุปกรณ์ลอจิกชนิดโปรแกรมได้ ภาษา
สาหรับการออกแบบฮาร์ดแวร์ การออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Number systems and codes; boolean algebra and logic simplification;
combinational logic circuit design; sequential circuit design; programmable logic
device; hardware description language; digital circuit design using computer
programs
IE2152106

ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
2 (0-4-2)
Digital Circuit Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วงจรลอจิกคอมไบเนชัน วงจรนับ อุปกรณ์ลอจิกชนิดโปรแกรมได้ ภาษาสาหรับ
การออกแบบฮาร์ดแวร์ การออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Combinational logic circuits; counter circuits; programmable logic
device; hardware description languages; digital circuit design using computer
programs
IE2152107

การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (0-40-0)
Practice for Electronic Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติงานโดยนาความรู้จากด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการจริง โดยมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
The practice of industrial engineering career and apply that expertise
to work in a workplace by taking course at least eight weeks
IE2152208

วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Electronic Communication Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบไฟฟ้าสื่ อสาร การวิเคราะห์สั ญญาณ การมอดูเลชันและดีมอดูเลชันแบบ
อนาล็ อก การมัล ติเพล็ กซ์และดีมั ล ติเพล็ กซ์ การมอดูเลชันโดยใช้พั ล ส์ การส่ ง สั ญญาณดิจิทั ล
เบสแบนด์ การมอดูเลชันแบบดิจิทัล การเข้ารหัสเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสัญญาณ
ระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
Electrical communication systems; signal analysis; analog modulation
and demodulation; multiplex and demultiplex; pulse modulation; digital baseband
transmission; digital modulation; coding for error protection in signals; radio
communication system
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IE2152209

ปฏิบัติการวิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
2 (0-4-2)
Electronic Communication Engineering Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สเปกตรัมของสัญญาณ การมอดูเลชันและดีมอดูเลชันแบบอนาล็อก การมอดูเลชัน
โดยใช้พัลส์ การส่งสัญญาณดิจิทัลเบสแบนด์ การมอดูเลชันแบบดิจิทัล การเข้ารหัสเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสัญญาณ
Spectrum of signals; analog modulation and demodulation; pulse
modulation; digital baseband transmission; digital modulation; coding for error
protection in signals
IE2152210

ปฏิบัติการควบคุมโดยลาดับและอัตโนมัติ
2 (0-4-2)
Sequential and Automation Control Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เซนเซอร์และทรานดิวส์เซอร์ในงานอุตสาหกรรม การปรับสภาพสัญญาณ โครงสร้าง
ของพีแอลซี การควบคุมลาดับ ภาษาสาหรับโปรแกรมพีแอลซี อุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ของระบบ
พีแอลซี การประยุกต์ใช้พีแอลซีในงานอุตสาหกรรม
Sensors and transducers in industry; signal enhancement; PLC
structure; sequence control; PLC programming language; PLC peripheral; PLC
applications in industry
IE2152211

การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1 (0-2-1)
Electronic Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เลือกและศึกษางานที่จะทาโครงการและเขียนรายงาน การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
หัวข้อโครงการที่ได้รับอนุมัติจากที่ปรึกษา กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดขั้นตอนและแผนเพื่อดาเนิน
โครงการและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
Selection and study of project and report writing; literature review of
topics which are approval by advisors; setting objectives; setting plan and
procedure to implement the project and report the project progress
IE2152212

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ทาง
2 (0-4-2)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Computer Programming for
Electronic Engineering Applications Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจาลองและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การวัดคุมเสมือน ระบบสมองกลฝังตัว
Application of computer program for simulation and analysis in
electronic circuit; digital signal processing; virtual instrument; embedded system
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IE2152213

โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (0-9-0)
Electronic Engineering Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิ เ คราะห์ แ ผนการด าเนิ น โครงการ ปฏิ บั ติ ก ารในโครงการตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ปัญหาและกาหนดวิธีการแก้ปัญหา นาาเสนอผลการดาเนินงานโครงการ
เป็นระยะๆ นาเสนอผลการดาเนินงานในขั้นสุดท้ายและจัดทารายงานโครงการที่สมบูรณ์
Planning analysis; implementing the approval project; work analysis;
problems and solutions; regular project reporting; presentation of the final stage
and final report
ข.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
IE2113101 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
Mathematics for Electrical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สมการเชิ ง เส้ น สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ อั น ดั บ หนึ่ ง สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ อั น ดั บ สอง
การแปลงลาปลาซ การแปลงลาปลาซผกผัน ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
Linear equations; first order differential equations; second order
differential equations; Laplace transforms; inverse Laplace transforms; systems of
differential equations
IE2113102

นวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
Innovation in Electrical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการคิด
สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทางวิศวกรรม การออกแบบนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า การจัด
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Modern technology of electrical and electronic devices; innovation
process; engineering invention; innovation design in electrical engineering; seminar
in electrical engineering
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อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Electronic Devices and Electronic Circuits
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2113204 ปฏิบัติอุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
อุป กรณ์ส ารกึ่งตัว นา คุณลั กษณะของกระแสแรงดันและคุณลั กษณะเชิงความถี่
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์
และการออกแบบวงจรทรานซิส เตอร์ช นิ ดมอส วงจรออปแอมป์แ ละการประยุก ต์ใ ช้งานวงจร
ออปแอมป์ โมดูลแหล่งจ่ายไฟ
Semiconductor devices; current-voltage and frequency characteristics;
analysis and design of diode circuits; analysis and design of BJT, MOS, CMOS and
BiCMOS transistor circuits; operational amplifier and its applications; power supply
module
IE2113204

ปฏิบัติการอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (0-6-3)
Electronic Devices and Electronic Circuits Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2113203 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบวงจรไดโอด การออกแบบวงจรทรานซิส เตอร์ การออกแบบวงจร
ทรานซิสเตอร์ชนิดมอส วงจรออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งานวงจรออปแอมป์ โมดูลแหล่งจ่ายไฟ
Design of diode circuits; design of transistor circuits; design of MOSFET
transistor; operational amplifier and its applications; power supply module
IE2113205

การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 (3-0-6)
Power Electronics Application
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2113206 ปฏิบัติการประยุกต์ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กาลัง คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลั ง
หม้อแปลงกาลั งและวงจรแปลงกาลั ง ไฟฟ้า วงจรแปลงกาลั งไฟฟ้ ากระแสสลั บเป็นกระแสตรง
วงจรแปลงกาลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสสลับ วงจรแปลงกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง
วงจรแปลงกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์กาลังเพื่อปรับปรุง
คุณภาพกาลังไฟฟ้า
Power electronics; specification of power electronics; power
transformer and converter; AC to DC converter; AC to AC converter; DC to DC
converter; DC to AC converter; application of power electronics to improve power
quality
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ปฏิบัติการประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 (0-6-3)
Power Electronics Application Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2113205 การประยุกต์ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
การออกแบบวงจรอิ เล็ กทรอนิ กส์ กาลั ง วงจรแปลงกาลั งไฟฟ้ ากระแสสลั บ เป็ น
กระแสตรง วงจรแปลงกาลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสสลับ วงจรแปลงกาลังไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นกระแสตรง วงจรแปลงกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์
กาลังเพื่อปรับปรุงคุณภาพกาลังไฟฟ้า
Design of power electronics; AC to DC converter; AC to AC converter;
DC to DC converter; DC to AC converter; application of power electronics to
improve power quality
IE2113207

การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
3 (3-0-6)
Application of Programmable Logic Controllers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2113208 ปฏิบัติการประยุกต์ใช้
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
เครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการควบคุมแบบลาดับ ระบบอินพุตและเอาท์พุต
การเขีย นไดอะแกรมของรี เลย์ ภาษาคาสั่ งบูล ลี น ภาษาคาสั่ งแลดเดอร์ไดอะแกรม การเขีย น
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ตามกระบวนการ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ การประยุกต์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในอุตสาหกรรม
Tools and measuring equipment in process control; input and output
systems; writing a diagram of the relay; boolean; ladder diagram; process device
programming; electric motor control by programmable logic controller; application
of programmable logic controller in industry
IE2113208

ปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
3 (0-6-3)
Application of Programmable Logic Controllers
Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2113207 การประยุกต์ใช้โปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
การเขียนไดอะแกรมของรีเลย์ ภาษาคาสั่งบูลลีน ภาษาคาสั่งแลดเดอร์ไดอะแกรม
การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ตามกระบวนการ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในอุตสาหกรรม
Writing a diagram of the relay; boolean; ladder diagram; process
device programming; electric motor control by programmable logic controller;
application of programmable logic controller in industry
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ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Automation Industrial Control Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2113210 ปฏิบัติระบบควบคุม
อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
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
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
IE2113210

IE2113211

ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3 (0-6-3)
Automation Industrial Control Systems Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : IE2113209 ระบบควบคุมอัตโนมัติใน
งานอุตสาหกรรม
การเขียนโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์สาหรับประยุกต์ในระบบอัตโนมัติ
Programmable Logic Controller for automation applications

การส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
Power Transmission and Distribution System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้ างระบบไฟฟ้ากาลั ง แหล่ งพลั งงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชนิดดังเดิมและชนิด
พลั ง งานทดแทน ลั ก ษณะสมบั ติ โ หลด คุ ณ ลั ก ษณะของเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า คุ ณ ลั ก ษณะของ
หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบจาหน่ายกาลังไฟฟ้า ระบบการจ่ายไฟฟ้า พารามิเตอร์ของสายส่ง อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้ากาลัง
Power system; electrical energy source; power plants and renewable
energy ; load characteristics; generator characteristics; transformer characteristics;
transmission system; distribution system parameters of the transmission; electrical
power systems
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IE2113212

การอนุรักษ์การจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
Electrical Energy Conservation and Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กฏหมายและข้อกาหนดการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานของอาคารควบคุมและ
โรงงานควบคุม การประเมินเครื่องจักรอย่างมีนัยสาคัญ การประเมินศักยภาพการลดใช้พลังงาน
เทคนิคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การคานวณผลประหยัดในระบบไฟฟ้า แหล่งกาเนิด
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Laws and regulations for energy conservation; energy conservation act:
designated factory & building; significant machine evaluation; energy management
system; energy efficiency techniques; energy saving calculations in electrical
systems; renewable energy sources and renewable energy technology
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
IE2153101

การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Electronic Measurement and Instrumentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่ อ งมื อ วั ด แบบอนาลอก เครื่ อ งมื อ วั ด แบบดิ จิ ต อล มั ล ติ มิ เ ตอร์ วั ต ต์ มิ เ ตอร์
ออสซิ ล โลสโคป เครื่ อ งก าเนิ ดสั ญ ญาณไฟฟ้ า การขยายย่ า นวัด ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นและค่ า
ผิดพลาดที่เกิดจากการวัดทางไฟฟ้า
Analog instrumentation; digital instrumentation; multimeter; watt
meter; oscilloscope; signal generator; measurement range expansion; accuracy and
error of electrical measurement
IE2153102 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
Electromagnetic Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การอนุ พั น ธ์ เ วกเตอร์ แ ละการอิ น ทิ เ กรตเวกเตอร์ ความเข้ ม สนามไฟฟ้ า
ความหนาแน่น ฟลักซ์ไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ความหนาแน่นพลังงานไฟฟ้าสถิตและศักย์ไฟฟ้าสถิต
การแก้ ปั ญ หาสนามไฟฟ้ า สถิ ต ความเข้ ม สนามแม่ เ หล็ ก ความหนาแน่ น ฟลั ก ซ์ แ ม่ เ หล็ ก และ
กฎของแอมแปร์ พลังงานแม่เหล็กและศักย์เวกเตอร์แม่เหล็ก สนามแปรเปลี่ยนตามเวลาและสมการ
แมกซ์เวลล์ การประยุกต์ใช้งานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Vector differentiation and vector integration; electric field intensity;
electric Flux density and Gauss’s law; electrostatic energy density and electrostatic
potential; solution of electrostatic problems; magnetic field intensity; magnetic flux
density and ampere’s law; magnetic energy and magnetic vector potential; timevarying fields and Maxwell’s equations; electromagnetic applications

41
IE2153103

วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
Electric Circuit
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ เมชและโหนด ทฤษฎีวางซ้อน วงจรสมมูลย์แบบ
เทวินิน และนอร์ตัน การถ่ายโอนกาลังไฟฟ้าสูงสุด วงจรอนุกรมและขนานทางไฟฟ้ากระแสสลับ
โครงข่ายทางไฟฟ้ากระแสสลับ รีโซแนนซ์
Ohm’s law; kirchhoff’s law; mesh and node; superposition theory;
thevenin’s and Norton equivalent circuits; maximum power transfer; series and
parallel ac circuits; ac networks; resonance
IE2153204

ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
Control System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบควบคุมแบบวงปิดและแบบวงเปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน แผนภาพการไหลของ
สัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ โลกัสของราก
แผนภาพไนควิสต์ แผนภาพโบเด เสถียรภาพของระบบ
Closed loop and opened loop control systems; transfer functions;
signal flow diagrams; analysis and design of control systems in time domain and
frequency domain; root locus; Nyquist diagram; bode diagram; system stability
IE2153205

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (3-0-6)
Microcontroller and Applications
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ การโปรแกรม
ด้วยภาษาชั้นสูง การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบควบคุมต่าง ๆ
Introduction to microcontrollers; microcontroller structures; high level
language programming; microcontroller application control system
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IE2153206

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3 (3-0-6)
Microwave Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สนามแม่ เ หล็ กไฟฟ้ า สายส่ ง ไมโครเวฟและท่ อน าคลื่ น การวิ เ คราะห์ ว งจรข่ า ย
ไมโครเวฟ สมิธชาร์ต การแมตช์และการปรับอิมพีแดนซ์ สายสตริปและไมโครสตริป ไมโครเวฟ
เรโซเนเตอร์ ตัวแบ่งกาลังและไดเรกชันนัล คัปเปอร์ วงจรกรองไมโครเวฟ วงจรขยายและวงจร
ออสซิลเลเตอร์ไมโครเวฟ ระบบการสื่อสารไมโครเวฟ
Electromagnetic fields; microwave transmission lines and waveguides;
microwave network analysis; smith chart; impedance matching and tuning; strip line
and microstrip; microwave resonators; power dividers and directional couplers;
microwave filters; microwave amplifiers and oscillators; microwave communication
systems
IE2153207

การสื่อสารทางแสง
3 (3-0-6)
Optical Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบสื่อสารด้วยแสง คุณลักษณะของแหล่งกาเนิดแสง คุณลักษณะของตัวกลาง
แสงของการส่งสัญญาณ อุปกรณ์การสื่อสารทางแสง การส่งแสงผ่านอากาศและผ่านเส้นใยแก้วนา
แสง การสูญเสียในระบบการเชื่อมต่อสัญญาณแสง การคานวณต้นทุนการติดตั้งระบบ
Optical communication system; light source characteristics;
characteristics of optical media of transmission; optical communication device; light
transmission in space and in optical fiber; losses in fiber link; fiber link budget
calculation
IE2153208

ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2
3 (0-6-3)
Electronic Engineering Technology Laboratory 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IE2153205 ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
การการประยุกต์ใช้งาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เซ็ น เซอร์ แ ละไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ อโอที ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต การสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์ไอโอที การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับไอโอที
sensor and microcontroller; controlling an IoT device over the
Internet; creating network of IoT devices; building smart application with IoT
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IE2153209

โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
3 (3-0-6)
Communication Network and Transmission Lines
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สายส่ง การสะท้อนกลับ อีควอไลเซอร์และวงจรลดทอนสัญญาณ ทฤษฎีเครือข่าย
วงจรสมมูลชนิดหนึ่งขั้วและสองขั้ว วงจรเรโซแนนท์ การแปลงค่าอิมพีแดนซ์ โครงข่ายแมชชิ่งและ
การประยุกต์สมิทธ์ชาร์ท
Transmission lines; reflection; equalizer and noise reduction circuit;
network theory; one port and two port equivalence circuits; resonance circuits;
impedance value convertor; matching network and smith chart application
IE2153210

วิศวกรรมสายอากาศ
3 (3-0-6)
Antenna Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ชนิ ด และพารามิ เ ตอร์ ข องสายอากาศ การวิ เ คราะห์ ส ายอากาศแบบเส้ น ลวด
สายอากาศแบบช่องเปิด ตัวสะท้อน สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศแบบอาร์เรย์ ระบบ
สายอากาศและเทคนิคการวัด
Antenna types and parameters; wire antenna analysis; aperture
antenna; reflectors; microstrip antenna; arrays antenna; antenna system and
measurement techniques
IE2153211

การสื่อสารข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Data Communication and Computer Network
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สถาปัตยกรรมของข่ายงาน โปรโตคอลและการสื่อสาร รูปแบบของสายสัญญาณ
โครงข่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารหลายช่องทาง การหน่วง
เวลาและการค้นหาข่ายงานข้อมูล การตรวจจับและการแก้ไขข้อผิดพลาด การสื่อสารข้อมูลและ
เทคโนโลยีระบบข่ายงานอินเตอร์เน็ต
Network architecture; protocol and communication; types of signal
cable; hardware and software in data communication; multichannel
communication; delay and data network discovery; error detection and correction;
data communication and technology in internet network system
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IE2153212

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3 (3-0-6)
Digital Signal Processing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสุ่ มสั ญญาณและการสร้ างสั ญญาณคืน สั ญ ญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่อ ง
แซดทรานส์ฟอร์ม การแปลงฟูเรียร์ไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูเรียร์แบบรวดเร็ว การออกแบบวงจร
กรองดิจิทัลแบบ FIR และ IIR
Sampling and reconstructing signal; signal and system of discrete
signal; Z transform; discrete fourier transform; fast fourier transform; FIR and IIR
digital filter circuit design
IE2153213

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Selected Topics in Electronic Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หั ว ข้ อต่ า ง ๆ ที่ น่ าสนใจทางด้ านวิ ศวกรรมอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ ส มั ยใหม่ซึ่ ง สาขาวิ ช า
กาหนดขึ้นตามความเหมาะสม
Interesting topics in modern electronic engineering under supervision
of the department
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
ที่
คุณวุฒิ
เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

1 นางสาวกมลณิตย์ ภู่สร อาจารย์ วศ.ม.
x-xxxx-xxxxx-xx-x

วิศวกรรม
ไฟฟ้า

อส.บ.

เทคโนโลยี
ไฟฟ้า

ปร.ด.

เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

ค.อ.ม.

เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

วศ.บ.

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

2 นายมนัส
บุญเทียรทอง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

3 นายมนตรี บุญเรืองเศษ อาจารย์ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
x-xxxx -xxxxx-xx-x
(คอมพิวเตอร์)
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

วท.บ.
4 นางสาววรรณภา
มโนสืบ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์ ค.อ.ม.

วท.บ.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม
ไฟฟ้าสื่อสาร
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
จาก
แต่ละปีการศึกษา
สถาบันการศึกษา
พ.ศ. ...
2561 2562 2563 2564 2565
มหาวิทยาลัย
10 10 10 10 10
เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร,ี
2553
สถาบัน
เทคโนโลยี
ราชมงคล, 2546
มหาวิทยาลัย
10 10 10 10 10
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2558
สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2542
มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์,
2536
มหาวิทยาลัย
10 10 10 10 10
เทคโนโลยี
มหานคร, 2554
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2547
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2536
สถาบันเทคโนโลยี 10 10 10 10 10
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2555
สถาบันราชภัฏ
ฉะเชิงเทรา, 2540
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
ที่
คุณวุฒิ
เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ
5 นายอนุชา ไชยชาญ
x-xxxx -xxxxx-xx-x

อาจารย์ วศ.ม.

ค.อ.บ.
6 นางสาวภาวนา ชูศิริ
x-xxxx -xxxxx-xx-x

อาจารย์ ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
จาก
แต่ละปีการศึกษา
สถาบันการศึกษา
พ.ศ. ...
2561 2562 2563 2564 2565
วิศวกรรม มหาวิทยาลัย
10 10 10 10 10
ไฟฟ้า
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2556
วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ ราชมงคล, 2540
โทรคมนาคม
วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยี 10 10 10 10 10
ไฟฟ้าสื่อสาร พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง,
2546
วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ ราชมงคล, 2540
โทรคมนาคม
สาขาวิชา/
วิชาเอก
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
ที่
คุณวุฒิ
เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

1 นายพนา ดุสิตากร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ปร.ด.

เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

ค.อ.ม.

เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
ไฟฟ้า
วิศวกรรมการ
วัดคุม

ผศ.

2 นายทวีศักดิ์ ตรงติรกุล อาจารย์ วศ.ม.
x-xxxx -xxxxx-xx-x

3 นายสุนทร วิริยะ
x-xxxx -xxxxx-xx-x
4 นายนิธิพัฒน์ อิ๋วสกุล
x-xxxx -xxxxx-xx-x

วศ.บ.

วิศวกรรม
ไฟฟ้า

อาจารย์ วศ.บ.

วิศวกรรม
ไฟฟ้ากาลัง

ผศ.

วศ.ม.

วิศวกรรม
ไฟฟ้า

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
ไฟฟ้า

จาก
สถาบันการศึกษา
พ.ศ. ...
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2556
สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2546
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2540
สถาบันทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2554
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
, 2551
วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2527
สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2547
สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2536

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565

6

6

6

6

6

-

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
ที่
คุณวุฒิ
เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ
5 นายสุวัฒน์ วิบูลย์ศริ ิ
รัตน์
x-xxxx -xxxxx-xx-x

อาจารย์ ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

6 นายนิคม ดิษฐคลึ
x-xxxx -xxxxx-xx-x
7 นายพิสิฐ สอนละ
x-xxxx -xxxxx-xx-x

อาจารย์ วศ.บ.
อาจารย์ ค.อ.ม.

วศ.บ.

ค.อ.บ.

8 นางรุ่งอรุณ พรเจริญ
x-xxxx -xxxxx-xx-x

ผศ.

ปร.ด.

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

จาก
สถาบันการศึกษา
พ.ศ. ...
บริหารอาชีวะ สถาบัน
ศึกษาและ เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2540
วิศวกรรม วิทยาลัย
ไฟฟ้า
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2530
วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยี
ไฟฟ้า
ราชมงคล, 2545
ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2557
วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยี
ไฟฟ้า–
ราชมงคล, 2545
โทรคมนาคม
วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ ราชมงคล, 2540
โทรคมนาคม
วิจัยและ มหาวิทยาลัย
พัฒนาการสอน เทคโนโลยีพระจอม
เทคนิคศึกษา เกล้าพระนคร
เหนือ, 2555
ไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2548
วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์- ราชมงคล, 2544
โทรคมนาคม
สาขาวิชา/
วิชาเอก

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

-

-

6

6

6

6

6

6

6

6
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ภาระการสอนต่อสัปดาห์
จาก
แต่ละปีการศึกษา
สถาบันการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565
พ.ศ. ...
อาจารย์ ค.อ.ม.
ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัย
- 6 6 6 6
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2550
ค.อ.บ. วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ ราชมงคล, 2546
โทรคมนาคม

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
ที่
คุณวุฒิ
เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ
9 นางสาววารินี วีรสินธุ์
x-xxxx -xxxxx-xx-x

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

สาขาวิชา/
วิชาเอก

วิศวกรรม
ไฟฟ้า

มหาวิทยาลัย
6
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,
2550
ค.อ.บ. วิศวกรรม มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์- เทคโนโลยี
โทรคมนาคม ราชมงคลพระนคร,
2548

6

6

6

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง จึงกาหนดให้
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า อยู่ในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ฝึกงาน
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะที่ได้จากการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออกและนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด การเขียน ความคิดวิเคราะห์และประมวลผล
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4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคฤดูร้อน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรื องานวิจั ย ของนั กศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิช าชีพเพื่อการ
แก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน ผู้ร่วมโครงงานจานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลและทารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่
กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
คาอธิบายรายวิชา วิชาโครงงาน เป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ได้ สามารถแก้ไขปั ญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพั ฒ นาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีม า
ประยุกต์ใช้ในการทาโครงงานได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ สังคมกว้างขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ กรณีทางานโครงงานด้านเครื่องทดสอบ
มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งผ่ า นวิ ช าการเตรี ย มโครงงาน จั ด ท าเค้ า โครงเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ดาเนินการตามแผนในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงาน
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบและเกณฑ์
การประเมินเป็นตามที่คณะกรรมการกาหนดตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มี คุ ณ ธรรม มี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม รายวิชาที่เปิดสอนผู้สอนต้องสอดแทรกคุณธรรม
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบสูง จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่ งเสริมให้
ต่ อ วิ ช าการ วิ ช าชี พ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ เคารพในสิทธิทางปัญญาข้อมูลส่ว นบุคคล และ
สิ่งแวดล้อม
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สั ง คม
วิชาชีพ และสิ่งแวดล้อม
มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญใน รายวิชาเปิดสอนต้องส่ งเสริมและสอดแทรกให้
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทางานร่วมกันกับ นั ก ศึ ก ษามี ค วามอดทน ใจกว้ า งและมี ค วาม
ผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดให้มีการ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความ รายวิชาที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานใน
เข้าใจอัน ถ่ องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิ ธีการ ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์
ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่
มี โ จทย์ ปั ญ หาที่ ท้ า ทายให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า หา
ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ ประยุกต์ใช้ศาสตร์
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ของตน เพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ สู ง ขึ้ น
ตลอดจนเพื่อศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่
มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติ
ได้
มี ค วามสามารถในการพิ จ ารณาแสวงหา และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ
วิช าชีพและสั งคมอย่ างมีเหตุผลที่ส มเหตุส มผล
โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและ
พหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
มี ค วามสามารถในการติ ด ตามพั ฒ นาการของ
ศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สมรรถนะ ของตนอยู่เสมอ

ร า ย วิ ช า ที่ เ ปิ ด ส อ น ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาหาข้ อ โต้ แ ย้ ง ส่ ง เสริ ม ให้
นักศึกษาแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแสวงหา
ทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
สร้ า งโจทย์ ปั ญ หาของรายวิ ช าต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
นักศึกษามีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ปั ญ หาทาง
วิ ช าการ วิ ช าชี พ และสั ง คมอย่ า งมี เ หตุ ผ ลที่
สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสห
วิทยาการและพหุ วิทยาการเพื่ อเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนักในการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง และการแลกเปลี่ยนความรู้
อย่ า งมี ร ะบบ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นา
สมรรถนะของตนอยู่เสมอ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นักศึกษาต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดังนี้
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทางาน
เป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อแย้งได้
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดย
เน้นการเข้าชั้น เรีย นให้ต รงเวลา ตลอดจนการแต่ง กายที่เ ป็น ไปตามระเบีย บของมหาวิท ยาลัย
นัก ศึก ษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและ
การเป็นสมาชิ กกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ประเมินจากปริมาณการทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งกลุ่มศิลปศาสตร์
และวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งเป็ น สุ ข ดั ง นั้ น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมในสิ่งต่อไปนี้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาชีพ
พัฒนาความรู้ ความชานาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความรู้วิชาชีพอย่าง
กว้างขวาง
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม
(5) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
นาไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ น หลั ก การทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาฝึกงาน
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษา ดัง นั้น นัก ศึก ษาจาเป็น ต้อ งได้ร ับ การพัฒ นาทัก ษะทางปัญ ญาไปพร้อ มกับ คุณ ธรรม
จริย ธรรมและความรู้ นักศึกษาสามารถคิดหาเหตุผ ล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหารวมทั้งตกผลึกแนวคิด ด้วยตนเอง นักศึกษาต้องพัฒนาทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจ คิด วิเคราะห์และใช้วิจารณญาณ ในการประเมินข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
(2) สามารถค้นคว้า และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์
ข้อมูล และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพได้
(3) สามารถนาข้อมูล ความรู้มาประยุกต์เพื่อใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การประเมิน
จากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น

55
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่รู้จักมาก่อน
ผู้ที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และผู้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้า
กับกลุ่มคนเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงต้องปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะต่อไปนี้
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ผู้นา
และผู้ร่วมทางานตามความแตกต่างของบุคคล
(2) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย มีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของ
ผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
(3) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นผู้นาและผู้
ตามที่ดี สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การเรียนการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่
ต้องประสานกับ ผู ้อื่น ข้า มหลัก สูต รหรือ ต้อ งค้น คว้า ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์บุค คลอื่น หรือ ผู ้มี
ประสบการณ์ เพื่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมิน จากพฤติก รรมและการแสดงออกของนัก ศึก ษา ในการน าเสนอ
รายงานและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการ
นาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
และแปลความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อทางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
(2) มีทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถวัดและประเมินผลหรือวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสม
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจ กรรมการเรีย นรู้ในรายวิช าต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ส ถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์เ สมือ นจริง และน าเสนอการแก้ป ัญ หาที ่เ หมาะสม เรีย นรู ้เ ทคนิค
การประยุกต์เทคโนโลยี สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ด้า นทักษะการวิเ คราะห์ เ ชิงตั วเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฏีการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จากวิชา
ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาฝึกงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความ
รับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ ผลการ
เรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
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ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการศึ ก ษาปั ญ หาและ
การนาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลื อ กสื่ อและเครื่ องมือในการสื บค้นเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและ
แปลความหมายรวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ
การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
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GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะทาง
เชิงตัวเลขการ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ปัญญา
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
  
   
      
 
 
 
   
   
 
 
 
 
  
 
 



  
 
 
 

  
 



  
 
 
 

  
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1 2 3
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ความรู้
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GE2300101 พลวัตทางสังคมและความ
ทันสมัย
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ทักษะสังคม
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมใน
วิชาชีพ
GE2300108 อาเซียนศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทาง
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
    


แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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GE2300109 สันติศึกษา
GE2400101 การรูส้ ารสนเทศและ
การศึกษาค้นคว้า
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญา
ทัองถิ่น
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาตน

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะทาง
เชิงตัวเลขการ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ปัญญา
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
  
 
       
 
 
 
 

 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

               

 

                   

GE2600102 สถิติเบื้องต้น

                   

GE2600103 คณิตศาสตร์ใน

                   

ชีวิตประจาวัน
GE2700101 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน
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GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ
GE2400107 การพัฒนาและประเมิน
โครงการ
GE2400108 การพัฒนาจิตเพือ่ คุณภาพ
ชีวิต
GE2600101 คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทาง
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
                   
                   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะทาง
เชิงตัวเลขการ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ปัญญา
สื่อสาร และการใช้
รายวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการ                
 
ทรัพยากร
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทางานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขข้อแย้งได้
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาชีพ พัฒนา
ความรู้ ความชานาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความรู้วิชาชีพอย่างกว้างขวาง
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม
(5) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
นาไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ ความเข้าใจ คิด วิเคราะห์และใช้วิจารณญาณ ในการประเมินข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
(2) สามารถค้นคว้า และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล
และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพได้
(3) สามารถนาข้อมูล ความรู้มาประยุกต์เพื่อใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ผู้นาและ
ผู้ร่วมทางานตามความแตกต่างของบุคคล
(2) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย รวมทั้งมีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของ
ผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
(3) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

65
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อทางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้อย่าง
เหมาะสม
(3) สามารถวัดและประเมินผลหรือวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

3 4 5
 

1

วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม


IE2121202 วิศวกรรมการบารุงรักษา
IE2112101 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
 
IE2112102 ปฏิบัติวงจรไฟฟ้า
 
IE2112103 การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัด


อุตสาหกรรม
 

IE2112104 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรม
 
IE2112105 ปฏิบัติเทคโนโลยีทาง
 
วิศวกรรมไฟฟ้า

2 3 4



5





  
  
  





 








 








ทักษะพิสัย

1

2

3

66

IE2131101

2

ความรู้

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และการ
ปัญญา
และ
ใช้เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4






 







 



 

  






 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

4



5 1 2 3 4









 

 








 

 



  






 



2

 



 


  


 



ทักษะพิสัย

3 4 1
 

 





2

 



 

1





 









5

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 

3
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IE2112106 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการ
ควบคุม
IE2112107 ปฏิบัติเครื่องจักรกลไฟฟ้าและ
การควบคุม
IE2112108 การฝึกงานทางวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า
IE2112109 การออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
IE2112110 ปฏิบัติการออกแบบทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
IE2112111 การเตรียมโครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
IE2112112 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า


2 3


ความรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
และ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3

 



 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1 2 3 4
  

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

5

1 2 3
 

4

5

1

2


3
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IE2152101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
IE2152102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
IE2152103 การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
IE2152104 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
IE2152105 การออกแบบวงจรดิจิทัล
IE2152106 ปฏิบัติการวงจรดิจิทลั
IE2152107 การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และการ
ทักษะพิสัย
และ
ใช้เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3




แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

IE2152208 วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
IE2152209 ปฏิบัติการวิศวกรรมการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์
IE2152210 ปฏิบัติการควบคุมโดยลาดับและ   
การควบคุมอัตโนมัติ
IE2152211 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรม
 
อิเล็กทรอนิกส์
IE2152212 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
  
คอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
IE2152213 โครงงานทางวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

5

1 2 3
 
 

4

5

 




 



1 2 3 4


 

 



 





 



ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

 

1 2
 
 

3

  

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3




 
 



ทักษะพิสัย
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1 2 3 4
  
  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเลือก
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

IE2113205
IE2113206
IE2113207
IE2113208
IE2113209

2 3 4
 
  


 

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
นวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติการอุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์


  
กาลัง
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้

  

อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิล  
 


ลอจิกคอนโทรลเลอร์
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมเม
 
 
 
เบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
ระบบควบคุมอัตโนมัติในงาน
 



อุตสาหกรรม

5

1 2





3
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IE2113101
IE2113102
IE2113203
IE2113204

2 3 4 5 1

 
 
 


 
 

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และการ
ทักษะพิสัย
และ
ใช้เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3




 


 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเลือก
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2 3 4 5 1 2 3 4
 
 
 

5





 
 
  

  

 

 

 

 
































 

 
 

















  
  






 
 

 

  

 

ทักษะพิสัย

1

2 3
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IE2113210 ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ
ในงานอุตสาหกรรม
IE2113211 การส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
IE2113212 การอนุรักษ์การจัดการพลังงาน
ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
IE2153101 การวัดและเครื่องมือวัดทาง
อิเล็กทรอนิกส์
IE2153102 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
IE2153103 วงจรไฟฟ้า
IE2153204 ระบบควบคุม
IE2153205 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
ประยุกต์ใช้งาน
IE2153206 วิศวกรรมไมโครเวฟ
IE2153207 การสื่อสารทางแสง

ความรู้

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และการ
ปัญญา
และ
ใช้เทคโนโลยี
ความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4


 




แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเลือก
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1 2 3 4
  

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

5

1 2 3
 

4

5

1 2
 

3

1 2 3
 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

  
  
  

 
 
 

 
 
 













  
  

 
 

 
 










4

ทักษะพิสัย

1

2


3
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IE2153208 ปฏิบัติเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 2
IE2153209 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
IE2153210 วิศวกรรมสายอากาศ
IE2153211 การสื่อสารข้อมูลและข่ายงาน
คอมพิวเตอร์
IE2153212 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
IE2153213 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบ เพื่อยืนยันว่าผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กาลังศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีดังนี้
2.1.1 กาหนดให้มีการทวนสอบของรายวิชาที่เปิดสอน
2.1.2 กาหนดกลยุทธ์การทวนสอบ ให้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี)
2.1.3 ดาเนินการทวนสอบหลังประกาศผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
2.1.4 สรุปผลการทวนสอบที่สอดคล้องกับ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ลงใน มคอ. 5 และ
มคอ. 6 (ถ้ามี)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจ
ใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวการณ์ได้ง านทาของบัณ ฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ล ะรุ่น ที่สาเร็จ
การศึก ษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2
การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ
การศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์
พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและมี
ผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อ ยกว่า 2.00 และ
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนาแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/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) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม ก าหนดการก ากั บคุ ณภาพการศึ กษาตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิ ทยาลั ย มอบหมายให้ ส านั กส่ ง เสริม วิช าการและงานทะเบี ยน ท าหน้า ที่กากั บดูแ ล
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริ หาร
หลักสู ตรในระดับคณะ โดยในระดับ หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ รับผิ 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
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2. บัณฑิต
หลัก สูต รมีก ารติด ตามคุณ ภาพของบัณ ฑิต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ อย่า งน้อ ย 5
ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บั ณฑิต
เป็นประจาทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กับคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูล สาหรับการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลั กสู ตรให้ ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมใน
การเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการ
เรียน และมีกิจกรรมการพัฒ นานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี
การกาหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทา
ระบบการบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒ นาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสู ตร โดยให้คณาจารย์
เข้ามามีส่วนร่วม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามสาคัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ 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 มา
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั กสู ต รอุตสาหกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ช าวิศ วกรรมไฟฟ้า มีการบริห ารทรั พยากร
การเรียน การสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด
และสื่ อสารสนเทศที่ มี ความเพีย งพอส าหรับ การจัดการเรีย นการสอนทุ กหลั กสู ต ร รวมทั้งมี การ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

-

X
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนา
รวมทั้งข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม
หรื อ การสนทนากั บ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาระหว่ า งภาคการศึ ก ษาโดยอาจารย์ ผู้ ส อน และประเมิ น จาก
การเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรีย นการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบ
ตามหลั กสู ตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้ สาเร็จ
การศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทา
หลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
.................................................................
โดยที่เห็ น สมควรปรั บปรุงหลั ก เกณฑ์เกี่ย วกับการจั ดการศึกษาระดับปริ ญญาตรีใ ห้
เป็นไปอย่าง มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้ องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 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) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๔) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี

82
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
“กรรมการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะ
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานของสาขาวิชาใน
คณะ
“อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา” หมายความว่ า อาจารย์ป ระจ าในคณะซึ่ งคณบดี แ ต่ง ตั้ งและ
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
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
การใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
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หมวด ๑
ระบบการศึกษา
ข้อ ๖ ปีการศึกษาให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายนของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑
พฤษภาคมของปีถัดไป
ข้อ ๗ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาโดยการกากับดูแลคณะและสาขาวิชาต่างๆ คณะใด
หรือสาขาวิชาใดมีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรใด ให้จัดการศึกษาในหลักสูตรนั้นแก่นักศึกษาทุกคนทั้ง
มหาวิทยาลัย
(๒) การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลา
ศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(ก) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็น
เวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(ข) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
กาหนดวันเปิดภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจ
เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา ๘
สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่ วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาค
การศึกษาปกติ
(๓) สาขาวิ ช าต่ า งๆ จั ด สอนรายวิ ช าที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบตามข้ อ ก าหนดของ
หลักสูตร รายวิชาหนึ่งๆ กาหนดปริมาณการศึกษาเป็นจานวนหน่วยกิตและสอนรายวิชานั้นๆ ใน
เวลาหนึ่งภาคการศึกษา
(๔) หน่ ว ยกิ ต หมายถึ ง หน่ ว ยที่ ใช้ แสดงปริ มาณการศึกษา ในแต่ ล ะรายวิ ช าจะมี
จานวนหน่วยกิตกาหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ข) ภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ค) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ง) การทาโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๕) รายวิชาหนึ่ งๆ ประกอบด้วย รหัส วิชา ชื่อวิช า จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี จานวนชั่วโมงปฏิบัติ จานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา และคาอธิบายรายวิชาที่จะสอนในรายวิชา
นั้นๆ
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(๖) รายละเอียดของจานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาซึ่งนับจากวันที่เปิด
ภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ มีดังนี้
(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 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) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วย
กิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปี
การศึกษาสาหรับ การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา (ภาคสมทบ)
หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๘ ลักษณะและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(๒) เป็ น ผู้ ไม่ มี โ รคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรง โรคที่ สั ง คมรั ง เกี ย จหรื อ โรคที่ จ ะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ

การศึกษา
(๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

ข้อ ๙ การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป
หมวด ๓
การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๐ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) ผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีสภาพเป็นนักศึกษา ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องดาเนินการด้วยตนเอง พร้อมทั้ง ชาระเงินค่าจัด
การศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) นั กศึ กษาต้องมีบั ตรประจ าตัว นัก ศึกษาของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่งออกให้ โ ดยส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(๔) นักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา ตามที่คณะแต่งตั้ง
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ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
(๑) มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ด ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช าต่ า งๆ ในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้เสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษานั้นๆ
(๒) ในกรณีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจากัด
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้
(๓) การงดการเรี ย นการสอนรายวิ ช าใดที่ มี นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นไปบ้ า งแล้ ว
จะต้องกระทาภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา ฤดูร้อน
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙
หน่วยกิต
(๒) การลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒ (๑) จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาค
การศึกษาเดีย ว หากมีความจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเกิน ๒๕ หน่วยกิต ให้ เสนออธิการบดี
พิจารณาเป็นรายๆ ไป จานวน หน่วยกิตสูงสุดนี้ไม่รวมถึงรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (AU)
(๓) การลงทะเบี ยนเรี ยนน้ อยกว่ า ๙ หน่ ว ยกิ ต ในภาคการศึ ก ษาปกติ จะกระท าได้
เฉพาะกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและได้รับอนุญาตจากคณบดี เว้นแต่
เป็นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ภาคสนาม หรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา
(๔) นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดพร้อมทั้งชาระเงินค่าจัดการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและหนี้สิน
ต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๕) นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I) ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จ
การศึกษาและไม่สามารถขอเปลี่ยนระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ได้ทันในภาคการศึกษานั้น จะต้องขอ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อขอเปลี่ยนระดับ
คะแนนไม่สมบูรณ์ ในภาคการศึกษาถัดไป
(๖) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
(๗) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม(ค่าปรับ) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากเกินกว่า ๒ สัปดาห์
นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ นักศึกษา
ต้องลาพักการศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเท่านั้น
(๘) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผู้ใดไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ขอลาพักการศึกษา
ภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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(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
นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชาระ
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๑๑) การขอถอนคื น เงิน ค่ า ธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ชา ให้เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๓ การขอเพิ่มและถอนรายวิชาให้ดาเนินการดังนี้
(๑) การขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทาภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
(๒) การขอถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้
(ก) การขอถอนรายวิชาภายใน ๔ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ขอถอนจะไม่ปรากฏในระเบียน
(ข) การขอถอนรายวิชาหลังจาก ๔ สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๑๒
สัป ดาห์ นั บจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง ๒ สั ปดาห์ แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๖
สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน
(ค) การขอถอนรายวิ ช าเมื่ อ พ้ น ระยะเวลา ๑๒ สั ป ดาห์ นั บ จากวั น เปิ ด ภาค
การศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา ๖ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับ
คะแนน F หรือ U ในรายวิชาที่ขอถอน
(๓) การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชา ต้องไม่ขัดต่อการลงทะเบียนเรียนใน ข้อ ๑๒ (๑)
และ (๒)
ข้อ ๑๔ การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (AU)
(๑) การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ เมื่อนักศึกษาได้มีเวลาศึกษาครบร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาศึกษา หากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นพิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษาตั้งใจศึกษาและมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผล ให้บันทึกระดับคะแนน AU ไว้ในระเบียน แต่ถ้านักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบร้อย
ละ ๘๐ ของเวลาศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกระดับคะแนน W ไว้ในระเบียน
(๒) หน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสม
และหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
(๓) นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไม่นับหน่วยกิตแล้ว นักศึกษาผู้
นั้นอาจลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้าอีกเพื่อเป็นการนับหน่วยกิตในภายหลังได้
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(๔) มหาวิทยาลัยอนุมัติให้บุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษา

บางรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ โดยบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ทางการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และต้องปฏิบัติตามข้อบังคั บ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย ว่า
ด้ ว ยการนั้ น ๆ เช่ น เดี ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และต้ อ งช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย 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
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
หมวด ๔
การลาของนักศึกษา
ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อคณบดีเพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อเนื่องได้ไม่เกิน
๒ ภาคการศึกษาปกติ ดังกรณีต่อไปนี้
(ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารประจาการ
(ข) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
(ค) ป่วยต้องพักรักษาตัวตามคาสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
เวลาศึกษา ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย์
(ง) มีความจาเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ
(๒) เมื่ อ นั ก ศึ ก ษามี เ หตุ สุ ด วิ สั ย จ าเป็ น ต้ องลาพั ก การศึ ก ษา ให้ ยื่ น ค าร้ องต่ อคณบดี
โดยเร็วที่สุด
(๓) ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกันหรือในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษา ต้องยื่นคา
ร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีก่อนกาหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 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 ภาค
การศึกษาปกติ หรือสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนทั้งหมดจะไม่ปรากฏในระเบียน
(ข) ถ้ า วั น ที่ ล าพั ก การศึ ก ษาพ้ น ก าหนด ๒ สั ป ดาห์ แ รกแต่ ยั ง อยู่ ภ ายใน ๑๒
สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือพ้นกาหนดสัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายใน ๖ สัปดาห์นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ไว้ในระเบียนของภาคการศึกษานั้น

88
(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 ภาค

การศึกษาปกติ หรือพ้นกาหนด ๖ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนแล้ว ให้บันทึก
ระดับคะแนน
F หรือ U ไว้ในระเบียนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ เว้นแต่กรณีที่
นักศึกษาเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานเชื่อถือได้ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพัก ให้
บันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชา ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
(๖) ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา หรือมีคาสั่งมหาวิทยาลัยให้ลา
พักการศึกษาเนื่องจากถูกลงโทษด้วยกรณีใด ๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการนั้น ภายหลังการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
ในภาคการศึกษานั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าจัดการศึกษาให้ แต่นักศึกษาไม่ต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๗) นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าพั ก การศึ ก ษา หรื อมี ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ล าพั ก
การศึกษาเนื่องจากถูกลงโทษด้วยกรณีใดๆ ตามข้อบังคับหรือระเบีย บหรือประกาศมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการนั้น ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียม เพื่อรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๘) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือการกลับเข้าศึกษาใหม่หรือการถูกให้พัก
การศึกษาแล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้สภาพการเป็นนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกว่าสองเท่าของ
แผนการเรียนตามหลักสูตรนับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นภาคการศึกษา
ฤดูร้อน
ข้อ ๑๗ การลาป่วย
(๑) การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้
(ก) การลาป่ วยก่ อนสอบ หมายถึ ง นั ก ศึก ษาป่ ว ยก่ อนสิ้ น ภาคการศึก ษานั้ น ๆ
และยังคงป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งทาให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
(ข) การลาป่วยระหว่างการสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษาจนครบระยะเวลาที่
กาหนดในภาคการศึกษาแล้ว แต่เกิดป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
(๒) การลาป่วยตาม (๑) นั้น นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณบดีภายใน ๑ สัปดาห์นับ
จากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์
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หมวด ๕
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๘ ให้ ม หาวิ ทยาลั ยจั ด ทาประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารวั ดและประเมิ น ผล
การศึกษาเพื่ อคณะใช้เป็ น เกณฑ์ในการจัดการวั 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) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๒๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสม
ระหว่าง ๑ ถึง ๒๒ หน่วยกิต
(ข) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสม
ระหว่าง ๒๓ ถึง ๖๐ หน่วยกิต
(ค) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๕ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสม
ตั้งแต่ ๖๑ หน่วยกิต ขึ้นไป
นักศึกษาที่ศึกษาและผ่านการประเมินผลทุกรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและได้
ค่า คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๙๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ซึ่งผลการศึกษาไม่เพียงพอที่จะรับการ
เสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ให้ นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ากว่า A
หรือลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นในหลักสูตรเพื่อปรับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ภายในกาหนด ๓
ภาคการศึกษา รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกินระยะ เวลาการศึกษาตามข้อ ๗ (๖)
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นักศึกษาผู้ใดที่พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษาใน
ภาคการศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคต่อมาเป็นโมฆะ และไม่มีผล
ใดๆ
(๘) ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๗ (๖)
หมวด ๗
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๐ การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) นั กศึกษาต้องลงทะเบี ย นเรียนครบทุกรายวิช าในทุกหมวดวิช าที่กาหนดไว้ใน
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 นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์
จานวนหนึ่งเล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลต่อสาขาวิชา จึงจะสาเร็จการศึกษา
(๒) กรณีนักศึกษาตามข้อ ๑๙ (๗) วรรค ๒ ที่ไม่ประสงค์รับปริญญาตามหลักสูตร
ปริญญาตรีที่ศึกษา ให้นารายวิชาที่มีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิตและหมวดวิชา
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 จะต้องทาหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดยื่นต่อคณะ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดู
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 สภา
มหาวิทยาลัย
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การทาหนังสือตามวรรคก่อน จะต้องกระทาทุกภาคการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะสาเร็จ
การศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้นๆ
นักศึกษาผู้ใดมิได้ยื่ นหนังสือดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติ
ปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ
นักศึกษาตามข้อ ๒๑ ที่มิได้ยื่นหนังสือดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขอ
อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ และจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการรักษา
สภาพการเป็ นนั กศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลั ยกาหนดทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่
นักศึกษาทาหนังสือยื่นเพื่อขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา
ข้อ ๒๓ การเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
(๑) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาหรืออนุปริญญาตามหลักสูตรและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาตามข้อ ๒๒ ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติ ปริญญาหรืออนุปริญญา
จะต้องชาระเงินค่าขึ้น ทะเบี ย นบั ณฑิตตามประกาศมหาวิทยาลั ย และช าระหนี้สิ นที่มีทั้งหมดต่อ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๔ การอนุมัติปริญญา
สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาทุกภาคการศึกษา อนุมัติ
ปริญญาเกียรตินิยม และอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา
หมวด ๙
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
ข้อ ๒๕ ผู้ สาเร็จการศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ลงทะเบี ย นเรีย นรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิ ทยาลั ยไม่ต่ากว่า ๗๒ หน่วยกิต
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 ระยะเวลาที่
นักศึกษา ขอลาพักการศึกษาตามข้อบังคับนี้
(๓) ต้องไม่มีระดับคะแนนต่ากว่า C และระดับคะแนน U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
(๔) ปริ ญ ญาเกีย รตินิ ยมอั นดับ ๑ ให้ เสนอรายชื่ อผู้ ส าเร็จการศึ กษาที่มี คุณสมบั ติ
ครบถ้วนตาม (๑) (๒) และ (๓) และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๗๕
(๕) ปริ ญ ญาเกีย รตินิ ยมอั นดับ ๒ ให้ เสนอรายชื่ อผู้ ส าเร็จการศึ กษาที่มี คุณสมบั ติ
ครบถ้วนตาม (๑) (๒)และ(๓) และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
ข้อ ๒๖ การให้เกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน
(๑) ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษา
ดีเด่น โดยแยกเป็นคณะ
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(๒) เกียรตินิยมเหรียญทองให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑
ที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ
(๓) เกียรตินิยมเหรียญเงินให้แก่ผู้สาเร็จ การศึกษาที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่สอง
และจะต้องได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแต่ละคณะ ในกรณีผู้สาเร็จการศึกษาได้ค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด แต่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแต่ละคณะ ให้เกียรตินิยมเหรียญ
เงิน
การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ เหรี ย ญเกี ยรติ นิย ม ให้ ส านั กส่ ง เสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น
ดาเนิ นการปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง และให้ อธิการบดีนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติในคราวเดียวกันกับ ที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจาภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา
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
............................................
โดยที่เห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อให้การ
จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเป็นไปตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกาหนดให้
มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้ง
ที่ ๓ / ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า
ด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใดซึ่ ง ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ ใ ช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลั ย หรือส่ว นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการใน
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้
ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
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อัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อดาเนินการเทียบ
โอนผล การเรียน ดังนี้
(๑) การเที ย บโอนผลการเรี ย นในระบบ ให้ ค ณบดี แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ
สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ การศึ ก ษาและสาขาวิ ช าที่ ข อเที ย บโอนจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า สามคนเป็ น
คณะกรรมการ
(2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้า
สู่การศึกษาในระบบ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือ
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ
ข้อ ๘ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ดาเนินการเทียบโอนผลการ
เรี ย นรู้ แ ละประเมิ น ความรู้ ทั ก ษะ และประสบการณ์ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่
มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
และศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอานาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
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หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วย
กิต ระหว่างการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจานวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ค
หรือ C (ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน 2.๐ หรือเทียบเท่า
(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามใน
สี่ของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และ
ระดับคะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ 13 ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐาน ภายในสิบห้า
วันนับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอ
เทียบโอน ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาค
การศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กรณีมีเหตุผลความจาเป็นไม่สามารถดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจ ารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกิน
ภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษานั้น
ข้อ 14 ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(1) รายวิชาหรือกลุ่มวิช าที่เทียบโอนให้จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจา
ภาคและค่า ระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของ
รายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
(2) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ห ากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิช าชีพควบคุม
และต้องใช้ ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน
เพื่อนามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร
“TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
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ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 1๕ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ระหว่างการศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิช าที่ขอเทีย บโอน และมีจานวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ข หรือ
B (ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่
พอใจ)
(4) รายวิช าที่เ ทีย บโอนหน่ว ยกิต ให้ เมื่อ รวมกัน แล้ว ต้อ งมีจานวนหน่ว ยกิต ไม่เ กิน
ร้อ ยละสี่สิบ ของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ
(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และ
ระดับคะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(6) นั กศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลั ยอย่างน้ อยหนึ่งปีการศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต
ข้อ 1๖ ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบ
ห้าวันนับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะ
ขอเทียบโอนผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนดาเนินการเทียบโอนภายในภาค
การศึกษาแรกทีข่ ึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ 1๗ การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน
ให้จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร
“TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
หมวด 3
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ 18 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิ
ตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้

99
(1) วิ ธ ี ก ารประเมิ น เพื ่ อ การเที ย บโอนความรู ้ จะกระท าได้ โ ดยการทดสอบ
มาตรฐานการทดสอบที่ ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดย
หน่วยงานต่างๆ และการประเมินแฟ้มสะสมงาน
(2) การเที ย บโอนความรู้ เ ป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม วิ ช าตามหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนใน
มหาวิทยาลัยโดยรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่
ของจานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
(3) การขอเทีย บโอนความรู้ เป็นรายวิช าหรือ กลุ่ มวิช าของสาขาวิช าใดให้ส าขาวิช านั้น
เป็น ผู ้กาหนดวิธ ีก ารและการดาเนิน การเทีย บโอน โดยการเทีย บโอนความรู้นั้น ต้อ งรับ ผลการ
ประเมินเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน ค หรือ C (ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน 2.0 จึง
จะให้นับจานวนหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่
หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น
ข้อ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from
Standardized Tests )
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CE”
(Credits from Examination)
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ให้
บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(4) หน่ ว ยกิตที่ได้จ ากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้ บันทึกอักษร “CP” ( Credits from
Portfolio )
การบั น ทึกผลการเทีย บโอนตามวิธีการประเมิ นในวรรคแรก ให้ บันทึกไว้ส่ ว นท้ายของ
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียน
ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพื่อนามา
คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior
Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๒0 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิ
ตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(1) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ กระทาได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธ ีป ระกอบด้ว ยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบ
ข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน การแสดงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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อาจกาหนดวิธีการประเมินในรูปแบบอื่นก็ได้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาของแต่ละ
หลักสูตร
(2) การเทีย บโอนความรู้เ ป็น รายวิช าที่มีห น่ว ยกิต ให้ เมื่อ รวมกัน แล้ว ต้อ งไม่เ กิน
ร้อ ยละสี่สิบ ของจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวม
หน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(3) การเทียบโอนความรู้ ต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนได้
(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ ๒1 ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษา
แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจานวนรายวิชาที่เทียบโอนได้และ
รายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
ข้อ ๒2 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) หน่ วยกิ ตที่ ได้ จากการทดสอบมาตรฐาน ให้ บั นทึ กอั กษร “CS” (Credits from
Standardized Tests)
(๒) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่ การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CE”
(Credits from Examination)
(๓) หน่ว ยกิต ที่ไ ด้จ ากการประเมินการจัด การศึก ษาหรือ อบรมที่จัด โดยหน่ว ยงาน
ต่าง ๆ ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(๔) หน่ ว ยกิ ต ที่ ได้ จ ากการประเมิ น แฟ้ ม สะสมงาน ให้ บั น ทึก อั กษร “CP” (Credits
from Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้บันทึกไว้ส่วนบน
ของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. 255๙

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ภาคผนวก ค
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
1. วัตถุประสงค์
หลักสูตร

2. โครงสร้าง
หลักสูตร
3. รายวิชาที่มี
การปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
1. เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรม
โดยสามารถนาความรู้ไปพัฒนาภาคการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานภาคการผลิต สามารถใช้
เทคโนโลยีและทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข และการติดต่อสื่อสารมาบูรณาการ
ในการแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล
ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มกี าร
วางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบอัน
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินยั ความซื่อสัตย์สุจริต มีเจตคติ
ที่ดีต่องานและองค์กร มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
มีความสานึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ
และเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม
หน่วยกิตรวม
82 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
61 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
52-401-102 วิศวกรรมความปลอดภัยใน
งานอุตสาหกรรม (Industrial Safety
Engineering) 3(3-0-6)
ความรู้พื้นฐานในงานความปลอดภัย
ความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือน
สาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ วิธีการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
อาคารสูง การป้องกันภัยส่วนบุคคล การ
ป้องกันไฟไหม้ การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
ผลกระทบของอุบัติภัย การใช้อปุ กรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล การจัดสภาวะ
แวดล้อมในการทางาน ความเสี่ยง การ
สอบสวนอุบัติเหตุ
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1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิศกรรมไฟฟ้า
และวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า น ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถนา
เทคโนโลยีไปพัฒ นาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพและตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม
4. เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรม มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

หน่วยกิตรวม
73 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
52 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
IE2131101 วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering) 3 (3-0-6)
วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงาน อา
ชีว- อนามัยในโรงงาน ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย วิธีการป้องกันหรือแก้ไข
อุบัติเหตุ กฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย การสอบสวนวิเคราะห์และ
รายงานอุบัติเหตุ
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52-401-105 วิศวกรรมการบารุงรักษา
(Maintenance Engineering) 3(3-0-6)
หลักการบารุงรักษาเครื่องจักรกล
สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจ
เครื่องจักรกล การวางแผนการตรวจ
ซ่อม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
การซ่อมเครื่องจักรกล การประเมินผล
การบารุงรักษา การบารุงรักษาแบบ
ป้องกันล่วงหน้า
52-512-205 การเตรียมโครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า (Pre-Project in
Electrical Engineering) 1(1-0-2)
สารวจความเป็นไปได้ของหัวข้อโครงการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความ
เป็นมาของปัญหา กาหนดจุดประสงค์
เป้าหมาย ขั้นตอน และแผนการ
ดาเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อดาเนินโครงการ และ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
52-512-206 โครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า (Project in Electrical
Engineering)
3(1-6-2)
วิเคราะห์แผนการดาเนินโครงการ
ดาเนินโครงการตามแผน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ระบุปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษารายงานผลการดาเนินโครงงาน
เป็นระยะๆ จัดทารายงานโครงการที่
สมบูรณ์ สอบผลการดาเนินงานในขั้น
สุดท้ายโดยการนาเสนอผลงาน
52-512-103 การออกแบบวงจรดิจิทัล
(Digital Circuit Design) 3(2-3-4)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบดิจิทัล วงจร
ดิจิทัลฟังก์ชันต่างๆ เทคนิคการออกแบบ
วงจรดิจิทัล อุปกรณ์ลอจิกชนิดโปรแกรม
ได้ ภาษาอธิบายฮาร์ดแวร์ การตรวจสอบ
และการเลี ยนแบบการท างาน สั ญญาณ
รบกวนในระบบดิจิทัลแบบต่างๆ ตัวอย่าง
การออกแบบระบบและการสร้ า งด้ ว ย
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IE2121202 วิศวกรรมการบารุงรักษา
(Maintenance Engineering) 3 (3-0-6)
การวางแผนบารุงรักษา การวัดผลและ
รายงานผลการบารุงรักษา วงจรชีวิตของ
เครื่องจักรและการเสื่อมสภาพ การ
บารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม การ
จัดการระบบบารุงรักษา
IE2112111 การเตรียมโครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical
Engineering Pre-Project) 1 (0-2-1)
การเสนอโครงการ การกาหนดประเด็น
ปัญหา การรวบรวมข้อมูลและแหล่งที่มา
ของข้อมูล กาหนดจุดประสงค์ เป้าหมาย
ขั้นตอน และแผนการดาเนินงาน ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
IE2112112 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering Project)
3(0-9-0)
แผนการดาเนินโครงงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงผลงานตามรูปแบบ
การทางานเป็นทีม รายงานโครงงาน
ฉบับสมบูรณ์ สอบผลการดาเนินงาน การ
นาเสนอผลงาน

IE2152105 การออกแบบวงจรดิจิทัล
(Digital Circuit Design) 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบดิจิทัล
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลีนและ
การลดรูปสมการลอจิก การออกแบบ
วงจรลอจิกคอมไบเนชัน การออกแบบ
วงจรซีเควนเชียล อุปกรณ์ลอจิกชนิด
โปรแกรมได้ ภาษาสาหรับการออกแบบ
ฮาร์ดแวร์ การออกแบบวงจรดิจทิ ัลด้วย
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อุปกรณ์ลอจิกที่สามารถโปรแกรมได้
52-523-215 วิศวกรรมการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Communication Engineering)
3(2-2-5)
ความรู้เบื้องต้นของระบบสื่อสารสัญญาณ
และสัญญาณรบกวน ฮาร์ดแวร์และ
เทคนิควงจรที่ใช้ในการสื่อสาร วงจร
มอดูเลชั่นและดีมอดูเลชั่น วงจรจูนและ
วงจรกรองความถี่ ตัวขยายความถี่วิทยุ
เครื่องรับและเครื่องส่ง AM/FM เฟสล็อก
ลูป การสังเคราะห์ความถี่ วงจรและ
ระบบโทรศัพท์ การส่งสัญญาณด้วย
คลื่นวิทยุ ระบบการสื่อสารดิจิทลั การส่ง
สัญญาณดิจทิ ัลเบสแบนด์ ความรู้เบื้องต้น
ของอุปกรณ์และระบบสาหรับการสื่อสาร
ด้วยแสง
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
IE2152208 วิศวกรรมการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Communication Engineering)
3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้าสื่อสาร การวิเคราะห์
สัญญาณ การมอดูเลชันและดีมอดูเลชัน
แบบอนาล็อก การมัลติเพล็กซ์และดี
มัลติเพล็กซ์ การมอดูเลชันโดยใช้พัลส์
การส่งสัญญาณดิจิตอลเบสแบนด์ การมอ
ดูเลชันแบบดิจิทลั การเข้ารหัสเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน
สัญญาณ ระบบสื่อสารด้วยคลืน่ วิทยุ

52-513-101 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis) 3(2-2-5)
อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น การ
วิเคราะห์แบบโหนดและเมซ ทฤษฎีการ
วางซ้อน วงจรสมมูลย์แบบเทวินินและ
นอร์ตัน การถ่ายโอนกาลังไฟฟ้าสูงสุด หา
ผลตอบสนองทรานส์เซียนและ
ผลตอบสนองสภาวะคงตัวของวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับ การวิเคราะห์
เฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้าหลายเฟส
52-513-106 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Electrical
Instruments and Measurements)
3(2-2-5)
หน่วยวัด และเครื่องมือวัด ความ
ปลอดภัยในการวัดทางไฟฟ้า ความ
เที่ยงตรงและความแม่นยา การวัด
แรงดันไฟฟ้า กระแส และกาลังไฟฟ้า
การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่สงู และต่า
ทรานสดิวเซอร์ เครื่องมือวัดทางแม่เหล็ก
การวัดทางไฟฟ้าด้วยเทคนิคดิจทิ ัล

IE2112101 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis) 3(3-0-6)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า สมการโหนด
และเมช วงจรความต้านทาน ตัว
เหนี่ยวนา และตัวเก็บประจุ การ
วิเคราะห์รูปคลื่นไซน์ เฟสเซอร์ ค่า RMS
กาลังไฟฟ้าเชิงซ้อน และเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า
IE2112103 การวัดทางไฟฟ้าและ
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Electrical
Measurement and Industrial
Instruments) 3(3-0-6)
หน่วยการวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน
สัญญาณรบกวนและการป้องกัน ความ
ผิดพลาดในการวัด การวัดแรงดันไฟฟ้า,
กระแสไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้า การวัด
อิมพีแดนซ์ความถี่ต่าและความถี่สูง
สัญญาณออสซิลโลสโคป ทรานสดิวเซอร์
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สัญญาณรบกวน ปรับปรุงค่าอัตราส่วน
สัญญาณต่อสัญญาณรบกวน
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และเซ็นเซอร์ เครื่องมือวัดในงาน
อุตสาหกรรม

52-513-209 การควบคุมอันดับและ
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Sequence Control and
Programmable Logic Controller)
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเม
เบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) การ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษามาตรฐานไออีซี
(IEC) การใช้คาสัง่ ชัน้ สูง การพัฒนา
ฟังก์ชัน การสื่อสารแบบดิจิทัลและ
อนาลอกระหว่างพีแอลซีกับอุปกรณ์อื่น
การเขียนเอสเอฟซี (SFC) ในงานควบคุม
แบบอันดับ การประยุกต์ในระบบควบคุม
อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม จัดเก็บข้อมูล
ในงานอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงาน
ระบบความปลอดภัย
52-513-212 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics) 3(2-2-5)

IE2113207 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเม
เบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Application
of Programmable Logic
Controllers)
3(3-0-6)
เครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการ
ควบคุมแบบลาดับ ระบบอินเพุทและ
เอาท์พุท การเขียนไดอะแกรมของรีเลย์
ภาษาคาสั่งบูลลีน ภาษาคาสั่งแลดเดอร์
ไดอะแกรม การเขียนโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ตามกระบวนการ การควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ การประยุกต์โปรแกรมเม
เบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในอุตสาหกรรม

IE2113205 การประยุกต์ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง (Power
Electronics Application) 3(3-0-6)
ลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง คุณลักษณะ
ต่างๆ ไดโอดกาลัง เอสซีอาร์
เฉพาะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ทรานซิสเตอร์กาลัง มอสเฟทกาลัง ไอจีบี หม้อแปลงกาลังและวงจรแปลง
ที ลักษณะของสารแม่เหล็กและแกน
กาลังไฟฟ้า วงจรแปลงกาลังไฟฟ้า
แม่เหล็กบางชนิด แกนหม้อแปลงกาลัง กระแสสลับเป็นกระแสตรง วงจรแปลง
แกนเฟอไรต์ แกนผงเหล็กอัด เครื่อง
กาลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสสลับ
แปลงผันกาลัง เครื่องแปลงผัน
วงจรแปลงกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
กระแสสลับเป็นกระแสตรง เครื่องผกผัน กระแสตรง วงจรแปลงกาลังไฟฟ้า
เครื่องแปลงผัน ไซโคล เครื่องเปลี่ยน
กระแสตรงเป็นกระแสสลับ การ
ความถี่ การขับมอเตอร์ด้วยสถานะ
ประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์กาลังเพื่อ
ของแข็ง การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง ปรับปรุงคุณภาพกาลังไฟฟ้า
การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนา การ
ควบคุมมอเตอร์ประสานเวลา
52-513-215 การออกแบบระบบไฟฟ้า IE2112109 การออกแบบทาง
(Electrical System Design) 3(3-0-6) วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical
มาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า
Engineering Design) 3(3-0-6)
อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า การวางแผน มาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า
ออกแบบระบบไฟฟ้า การกาหนดขนาด ระบบการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า สายไฟฟ้า
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สายประธานไฟฟ้า สายป้อนและวงจร
ย่อย การออกแบบระบบไฟฟ้าสาหรับ
บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์และโรงงาน
อุตสาหกรรม เทคนิคการปรับปรุงค่า
องค์ประกอบกาลัง การต่อ
ลงดิน วิธีการประหยัดพลังงาน
52-513-219 การผลิต การส่ง และการ
จ่ายกาลังไฟฟ้า (Electric Power
Generation, Transmission and
Distribution)
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้ากาลัง
แหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้า คุณลักษณะ
ของโหลด โรงต้นกาลังไฟฟ้า การส่ง
พลังงานไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ของสายส่ง
เสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้า การส่งผ่าน
กาลังไฟฟ้าและการสูญเสีย การจ่าย
พลังงานไฟฟ้า โครงข่ายระบบส่งจ่าย
กาลังไฟฟ้า การจัดบัสในระบบไฟฟ้า การ
ติดตั้งสายส่งและสายจ่ายอุปกรณ์
มาตรฐานและความปลอดภัย
52-523-106 การวัดและเครื่องมือวัดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Measurement and
Instrumentation)
3(2-2-5)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและ
เครื่องมือวัด เครื่องมือวัดแบบอนาลอก
เครื่องมือวัดแบบดิจิทัลสาหรับไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับ การวัดความ
ต้านทาน ความเหนี่ยวนาและความจุ ค่า
ความคลาดเคลื่อนและค่าผิดพลาดที่เกิด
จากการวัด บริดจ์ไฟฟ้ากระแสตรง
บริดจ์ไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการและ
การทางานออสชิลโลสโคป เซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
บริภัณฑ์ทางไฟฟ้า ระบบการต่อลงดิน
โหลดและสายป้อนไฟฟ้า การคานวณ
โหลด การป้องกันระบบไฟฟ้า การ
ออกแบบระบบไฟฟ้าสาหรับบ้านพัก
อาศัย อาคารพาณิชย์และโรงงาน
อุตสาหกรรม
IE2113211 การส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า
(Power Transmission and
Distribution System) 3(3-0-6)
โครงสร้างระบบไฟฟ้ากาลัง แหล่ง
พลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชนิดดังเดิมและ
ชนิดพลังงานทดแทน ลักษณะสมบัติ
โหลด คุณลักษณะของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ
จาหน่ายกาลังไฟฟ้า ระบบการจ่ายไฟฟ้า
พารามิเตอร์ของสายส่ง อุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้ากาลัง

IE2153101 การวัดและเครื่องมือวัดทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Measurement and
Instrumentation) 3(3-0-6)
เครื่องมือวัดแบบอนาลอก เครื่องมือวัด
แบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์
ออสซิลโลสโคป เครื่องกาเนิด
สัญญาณไฟฟ้า การขยายย่านวัด ค่า
ความคลาดเคลื่อนและค่าผิดพลาดที่เกิด
จากการวัดทางไฟฟ้า
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52-523-108 การสื่อสารทางแสง
(Optical Communication) 3(3-0-6)
คุณสมบัติและโครงสร้างของใยแก้วนา
แสง การตรวจจับสัญญาณในใยแก้ว
แหล่งกาเนิดสัญญาณแสง การส่งลาแสง
กาลังสูงและการคับปลิง อุปกรณ์ตรวจจับ
ลาแสง การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การวัดค่าต่างๆ ของระบบ กรรมวิธีการ
ผลิตใยแก้วนาแสง
52-523-211 วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering) 3(3-0-6)
หลักการพื้นฐานการวิเคราะห์สายอากาศ
การแพร่กระจายคลื่นในระบบสายอากาศ
สายอากาศแบบไดโพลและลิเนียร์ การ
ออกแบบสายอากาศและการวัด
คุณสมบัติของสายอากาศ การกระจาย
คลื่นวิทยุ การกระจายคลืน่ วิทยุตามผิว
พื้นดินในชั้นบรรยากาศต่าง ๆ
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IE2153207
การสื่ อ สารทางแสง
(Optical Communication) 3(3-0-6)
ระบบสื่ อสารด้ ว ยแสง คุณ ลั กษณะของ
แหล่ ง ก าเนิ ด แสง คุ ณ ลั ก ษณะของ
ตัวกลางแสงของการส่งสัญญาณ อุปกรณ์
การสื่ อ สารทางแสง การส่ ง แสงผ่ า น
อากาศและผ่านเส้นใยแก้วนาแสง การ
สูญเสียในระบบการเชื่อมต่อสัญญาณแสง
การคานวณต้นทุนการติดตั้งระบบ
IE2153210 วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering) 3(3-0-6)
ชนิดและพารามิเตอร์ของสายอากาศ การ
วิเคราะห์สายอากาศแบบเส้นลวด
สายอากาศแบบช่องเปิด ตัวสะท้อน
สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศ
แบบอาร์เรย์ ระบบสายอากาศและ
เทคนิคการวัด
IE2112102 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuits Laboratory) 2(0-42)
กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจร
ความต้านทาน การวิเคราะห์ด้วยโหนด
และเมซ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน
รูปคลื่นแบบไซน์ วงจรไฟฟ้าสามเฟส
IE2112104 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือ
วัดอุตสาหกรรม (Electrical
Measurement and Industrial
Instruments Laboratory) 2(0-4-2)
เครื่องมือวัดมาตรฐาน สัญญาณรบกวน
และการป้องกัน ความผิดพลาดในการวัด
การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและ
กาลังไฟฟ้า การวัดอิมพีแดนซ์ความถี่ต่า
และความถี่สูง สัญญาณออสซิลโลสโคป
ทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์ เครื่องมือ
วัดในงานอุตสาหกรรม

109
รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
IE2112105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical
Engineering Technology Practice)
3(0-6-3)
ปฏิบัติการติดตัง้ ระบบไฟฟ้า ปฏิบัติการ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัดใน
โรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติการซ่อม
บารุงระบบไฟฟ้า
IE2112106 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการ
ควบคุม (Electrical Machine and
Control) 3(3-0-6)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกล
ไฟฟ้าเหนี่ยวนาชนิดหนึง่ เฟสและสามเฟส
เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส การควบคุม
เครื่องกลไฟฟ้า
IE2112107 ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าและการควบคุม (Electrical
Machine and Control Laboratory)
2(0-4-2)
ชนิดของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกลไฟฟ้า
เหนี่ยวนาชนิดหนึ่งเฟสและสามเฟส
เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส การควบคุม
เครื่องกลไฟฟ้า
IE2112110 ปฏิบัติการออกแบบทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical
Engineering Design Laboratory) 3(06-3)
สัญลักษณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
มาตรฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
การเขียนแบบไฟฟ้าสาหรับบ้านพักอาศัย
อาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม
IE2113102 นวัตกรรมทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า (Innovation in
Electrical Engineering) 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการคิด
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สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม
การออกแบบนวัตกรรมทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า การจัดสัมมนาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
IE2113203 อุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices
and Electronic Circuits) 3(3-0-6)
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา คุณลักษณะของ
กระแสแรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด
การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์และการ
ออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ชนิดมอส
วงจรออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน
วงจรออปแอมป์ โมดูลแหล่งจ่ายไฟ
IE2113204 ปฏิบัติอุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices
and Electronic Circuits Laboratory)
3(0-6-3)
การออกแบบวงจรไดโอด การออกแบบ
วงจรทรานซิสเตอร์ การออกแบบวงจร
ทรานซิสเตอร์ชนิดมอส วงจรออปแอมป์
และการประยุกต์ใช้งานวงจรออปแอมป์
โมดูลแหล่งจ่ายไฟ
IE2113206 ปฏิบัติการประยุกต์ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง (Power
Electronics Application Laboratory)
3(0-6-3)
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
วงจรแปลงกาลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
กระแสตรง วงจรแปลงกาลังไฟฟ้า
กระแสสลับเป็นกระแสสลับ วงจรแปลง
กาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง
วงจรแปลงกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
กระแสสลับ การประยุกต์ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กาลังเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
กาลังไฟฟ้า
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IE2113208 ปฏิบัติการประยุกต์ใช้
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Application of Programmable
Logic Controllers Laboratory) 3(06-3)
การเขียนไดอะแกรมของรีเลย์ ภาษา
คาสั่งบูลลีน ภาษาคาสั่งแลดเดอร์
ไดอะแกรม การเขียนโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ตามกระบวนการ การควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ การประยุกต์โปรแกรมเม
เบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในอุตสาหกรรม
IE2113209 ระบบควบคุมอัตโนมัติใน
งานอุตสาหกรรม (Automation
Industrial Control Systems) 3(3-0-6)
ระบบควบคุมเครื่องกลอัตโนมัติใน
อุตสาหกรรม การขยายและจัดรูป
สัญญานแอนะล็อกและดิจิทัล เซ็นเซอร์
และ ทรานดิวเซอร์ทางอุตสาหกรรม
การควบคุมกระบวนการชนิดแอนะล็อก
และดิจิทัล การควบคุมซีเคว็นส์ การเขียน
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
การอินเตอร์เฟส การประยุกต์ในระบบ
อัตโนมัติ
IE2113210 ปฏิบัติการระบบควบคุม
อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
(Automation Industrial Control
Systems Laboratory) 3(0-6-3)
การเขียนโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์สาหรับประยุกต์ในระบบ
อัตโนมัติ
IE2113212 การอนุรักษ์การจัด
การพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
(Electrical Energy Conservation and
Management) 3(3-0-6)
กฏหมายและข้อกาหนดการอนุรักษ์
พลังงาน การใช้พลังงานของอาคาร
ควบคุมและโรงงานควบคุม การประเมิน
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เครื่องจักรอย่างมีนัยสาคัญ การประเมิน
ศักยภาพการลดใช้พลังงาน เทคนิคการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การคานวณ
ผลประหยัดในระบบไฟฟ้า แหล่งกาเนิด
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน
IE2152101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Engineering Mathematics) 3(3-0-6)
การวิเคราะห์จานวนเชิงซ้อน การ
วิเคราะห์เวกเตอร์ เมทริกซ์ พีชคณิตเชิง
เส้น สมการเชิงอนุพนั ธ์ การแปลงลา
ปลาส
IE2152102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 (Electronic
Engineering Technology Laboratory
1) 2(0-4-2)
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การเขียนแบบทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ
แผ่นวงจรพิมพ์ การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
IE2152103 การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuit
Analysis and Design) 3(3-0-6)
ไดโอดและการประยุกต์ใช้งาน การให้
ไบอัส BJT และ FET วงจรขยายสัญญาณ
ผลตอบสนองความถี่ของวงจรขยาย ออป
แอมป์และการประยุกต์ใช้งาน วงจร
กาเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถี่ การ
ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและ
จาลองการทางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
IE2152104 ปฏิบัติการวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuit
Laboratory)
2(0-4-2)
ไดโอดและการประยุกต์ใช้งาน การให้
ไบอัส BJT และ FET วงจรขยายสัญญาณ
ผลตอบสนองความถี่ของวงจรขยาย ออป
แอมป์และการประยุกต์ใช้งาน วงจร
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กาเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถี่ การ
ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและ
จาลองการทางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
IE2152106 ปฏิบัติการวงจรดิจทิ ัล
(Digital Circuit Laboratory) 2(0-4-2)
วงจรลอจิกคอมไบเนชัน วงจรนับ
อุปกรณ์ลอจิกชนิดโปรแกรมได้ ภาษา
สาหรับการออกแบบฮาร์ดแวร์ การ
ออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
IE2152209 ปฏิบัติการวิศวกรรมการ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Communication Engineering
Laboratory) 2(0-4-2)
สเปกตรัมของสัญญาณ การมอดูเลชัน
และดีมอดูเลชันแบบอนาล็อก การมอดูเล
ชันโดยใช้พัลส์ การส่งสัญญาณดิจิตอล
เบสแบนด์ การมอดูเลชันแบบดิจิทัล การ
เข้ารหัสเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นในสัญญาณ
IE2152210 ปฏิบัติการควบคุมโดยลาดับ
และอัตโนมัติ (Sequential and
Automation Control Laboratory)
2(0-4-2)
เซนเซอร์และทรานดิวส์เซอร์ในงาน
อุตสาหกรรม การปรับสภาพสัญญาณ
โครงสร้างของพีแอลซี การควบคุมลาดับ
ภาษาสาหรับโปรแกรมพีแอลซี อุปกรณ์
เชื่อมต่อต่าง ๆ ของระบบพีแอลซี การ
ประยุกต์ใช้พีแอลซีในงานอุตสาหกรรม
IE2152211 การเตรียมโครงงานทาง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Engineering Pre-Project) 1(0-2-1)
ขั้นตอนและระเบียบการเสนอหัวข้อ
โครงงาน การทบทวนวรรณกรรม การ
วิเคราะห์ปัญหาและความเป็นไปได้ของ
โครงงาน การวางแผนและออกแบบ
ขั้นตอนของการทาโครงงาน การ
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นาเสนอและอภิปรายในหัวข้อทาง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเขียน
รายงานและวิธีการนาเสนอโครงงาน
IE2152212 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Computer
Programming for Electronic
Engineering Applications
Laboratory) 2(0-4-2)
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อจาลองและวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ การประมวลผลสัญญาณ
ดิจิทัล การวัดคุมเสมือน ระบบสมองกล
ฝังตัว
IE2153102 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Engineering)
3(3-0-6)
การอนุพันธ์เวกเตอร์และการอินทิเกรต
เวกเตอร์ ความเข้มสนามไฟฟ้า
ความหนาแน่น ฟลักซ์ไฟฟ้าและกฎของ
เกาส์ ความหนาแน่นพลังงานไฟฟ้าสถิต
และศักย์ไฟฟ้าสถิต การแก้ปัญหา
สนามไฟฟ้าสถิต ความเข้มสนามแม่เหล็ก
ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กและกฎของ
แอมแปร์ พลังงานแม่เหล็กและศักย์
เวกเตอร์แม่เหล็ก สนามแปรเปลี่ยนตาม
เวลาและสมการแมกซ์เวลล์ การ
ประยุกต์ใช้งานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
IE2153103 วงจรไฟฟ้า (Electric
Circuit) 3(3-0-6)
กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ เมชและ
โหนด ทฤษฎีวางซ้อน วงจรสมมูลย์แบบ
เทวินินและนอร์ตัน การถ่ายโอน
กาลังไฟฟ้าสูงสุด วงจรอนุกรมและขนาน
ทางไฟฟ้ากระแสสลับ โครงข่ายทางไฟฟ้า
กระแสสลับ รีโซแนนซ์
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IE2153204 ระบบควบคุม (Control
System) 3(3-0-6)
ระบบควบคุมแบบวงปิดและแบบวงเปิด
ฟังก์ชันถ่ายโอน แผนภาพการไหลของ
สัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมน
ความถี่ โลกัสของราก แผนภาพไนควิสต์
แผนภาพโบเด เสถียรภาพของระบบ
IE2153208 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 (Electronic
Engineering Technology Laboratory
2) 3(0-6-3)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไอโอที เซ็นเซอร์
และไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุม
อุปกรณ์ไอโอทีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์ไอโอที
การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับไอโอที
IE2153209 โครงข่ายการสื่อสารและสาย
ส่ง (Communication Network and
Transmission Lines) 3(3-0-6)
สายส่ง กระแสและแรงดันในสายส่ง การ
สะท้อนกลับ เอสดับบิวอาร์และอิตเตอร์
เรทีฟพารามิเตอร์ อีควอไลเซอร์และ
วงจรลดทอนสัญญาณ ทฤษฎีเครือข่าย
วงจรสมมูลชนิดหนึ่งขั้วและสองขั้ว เร
โซแนนท์ชนิดอนุกรมและขนาน การ
แปลงค่าอิมพีแดนซ์ โครงข่ายแมชชิ่ง การ
ใช้สายส่งเพื่อทาแมชชิ่งอิมพีแดนซ์และ
การประยุกต์สมิทธ์ชาร์ท
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IE2153211 การสื่อสารข้อมูลและ
ข่ายงานคอมพิวเตอร์ (Data
Communication and Computer
Network) 3(3-0-6)
หลักการสื่อสารข้อมูลและข่ายงาน
สถาปัตยกรรมของข่ายงาน โปรโตคอล
และ การสื่อสาร รูปแบบของ
สายสัญญาณ โครงข่ายฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล การ
สื่อสารหลายช่องทาง การหน่วงเวลาและ
การค้นหาข่ายงานข้อมูล การตรวจจับ
และการแก้ไขข้อผิดพลาด การสื่อสาร
ข้อมูลและเทคโนโลยีระบบข่ายงาน
อินเตอร์เน็ต
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
รายวิชาภาคทฤษฎี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รหัสวิชา/รายวิชา
IE2131101
IE2121202
IE2112101
IE2112103
IE2112106
IE2112109
IE2112111
IE2113101
IE2113102
IE2113205

วิศวกรรมความปลอดภัย
วิศวกรรมการบารุงรักษา
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
การวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุม
การออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
เตรียมโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
นวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้า
การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
รวม

หน่วยกิต
รวม
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
28

หน่วยกิต
ทฤษฎี
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
28

หน่วยกิต
ปฏิบัติ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต
รวม
2
2
3
2
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
ทฤษฎี
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต
ปฏิบัติ
2
2
3
2
3
3
3
3
3

24

0

24

รายวิชาภาคปฏิบัติ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รหัสวิชา/รายวิชา
IE2112102
IE2112104
IE2112105
IE2112107
IE2112108
IE2112110
IE2112112
IE2113206
IE2113208

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุม
การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์
รวม
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- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาภาคทฤษฎี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หน่วยกิต
รวม
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
31

หน่วยกิต
ทฤษฎี
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
31

หน่วยกิต
ปฏิบัติ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต
รวม
ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์1
2
ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2
ปฏิบัติการวงจรดิจิทลั
2
การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3
ปฏิบัติการวิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
2
ปฏิบัติการควบคุมโดยลาดับและอัตโนมัติ
2
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ
2
ประยุกต์ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3
โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์2
3
รวม
21

หน่วยกิต
ทฤษฎี
0
0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต
ปฏิบัติ
2
2
2
3
2
2
2

0
0
0

3
3
21

รหัสวิชา/รายวิชา
IE2131101
IE2121202
IE2152101
IE2152103
IE2152105
IE2152208
IE2152211
IE2153101
IE2153102
IE2153103
IE2153205

วิศวกรรมความปลอดภัย
วิศวกรรมการบารุงรักษา
คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบวงจรดิจิทัล
วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
รวม

รายวิชาภาคปฏิบัติ
ลาดับ

รหัสวิชา/รายวิชา

1
2
3
4
5
6
7

IE2152102
IE2152104
IE2152106
IE2152107
IE2152209
IE2152210
IE2152212

8
9

IE2152213
IE2153208
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน

นางสาวกมลณิตย์ ภู่สร
อาจารย์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2553
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2546
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 – 655 - 3777 ต่อ 7164
E-mail : wanida.pu@rmutp.ac.th
อาจารย์
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ตาแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ. 2558 – 2560 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ. 2555 – 2557 : บริษัท ซิดเอ็น จากัด
ตาแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการลดต้นทุนด้านพลังงาน
ผู้ควบคุมดูแลโครงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า
พ.ศ. 2553 – 2555 : บริษัท นวัตกรรมไอเทค จากัด ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์
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P. Wanida, S. Warunee and C. Kittiwat. 2014. Solid
State Circuit Breaker Using Insulated Gate
Bipolar Transistor for Distribution System
Protection, iEECON 2014 The 2014
International, Electrical Engineering Congress
2014 Pattaya, City, Thailand, March 19-21,
2014, 978-1-4
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สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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ตาแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์, มนัส บุญเทียรทอง และ เจนณรงค์
มีสมพงษ์. 2561. การทดสอบความเป็น ฉนวนของ
หม้อ แปลงด้ยวิธีกระแสโพลาไรซ์ - ดีโ พลาไรซ์และวิธี
หาความชื้นในน้ามันหม้ อแปลง,รายงานสื บ เนื่ อ ง
จากการประชุ มทางวิช าการระดั บชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 7, 25-26 มกราคม 2561, มหาวิ ทยาลั ย
พะเยา จั งหวัด พะเยา, หน้า 883-891.
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เจนณรงค์ มีสมพงษ์, มนัส บุญเทียรทอง, สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์
และ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ. 2559. การแก้ไขปรับปรุง
ปัญหาคุณภาพกาลังไฟฟ้าสาหรับผู้ใช้ไฟฟ้า, การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
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พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร, มนัส บุญเทียรทอง, nHy-Fall56
กังหันน้านาโนสาหรับน้าตก เหรียญทอง,
45th International Exhibition of Inventions of
Geneva, 29 มีนาคม 2560 – 2 เมษายน 2560
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ตาแหน่ง หัวหน้าโครงการ
พ.ศ. 2542 – 2545 : บริษัท Transtel Private Network (TPN)
ตาแหน่ง Service Engineer
พ.ศ. 2539 – 2541 : บริษัท Advance Information
Technology (AIT)
ตาแหน่ง นักพัฒนาระบบ
พ.ศ. 2534 – 2538 : บริษัท Informaton Software Factory
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128
ผลงานทางวิชาการ

สุปัญญา สิงห์กรณ์, อนุชา ไชยชาญ, ภาวนา ชูศิริ, วรรณภา
มโนสืบ, มนตรี บุญเรืองเศษ และนิคม ดิษฐคลึ.
2560. การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนปรับพื้นฐาน
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
เทเวศร์, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 10, กรุงเทพมหานคร
23-24 พฤศจิกายน 2560, 344-350.
Montree B., Piyatamrong B., Mitatha S., Yupapin
P.P. 2013. OWLAN Up-Down Link
Simultaneously by Optical Spin Generated,
International Conference on Computer,
Networks and Communication Engineering
(ICCNCE-13), China, 23-24 May 2013,
670-674.
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ศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้ งที่ 10, 2324 พฤศจิก ายน 2560, มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคล
พระนคร, รายงานการประชุมวิช าการครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้ งที่ 10, 2324 พฤศจิก ายน 2560, มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
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มโนสืบ, มนตรี บุญเรืองเศษ และนิคม ดิษฐคลึ.
2560. การพัฒ นาชุดกิจกรรมการสอนปรับ
พื้นฐานด้านวิ ศวกรรมไฟฟ้า หลั กสู ตรครุศ าสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคล
พระนคร, รายงานการประชุมวิช าการครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้ งที่ 10, 2324 พฤศจิก ายน 2560, มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ, กรุ งเทพมหานคร,
หน้า 344-350.
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ภาคผนวก ฉ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมพัฒนาการศึกษา
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับ ภาคอุตสาหกรรม

134

135

136

137

138

139

ภาคผนวก ช
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
กรรมการที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
3. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายมนตรี รัตนวิจิตร
4. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์
3. ดร.สาธิต โอวาทชัยพงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาจารย์ประจาภาควิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

4. นายจิตวัต อรุณนภ
5. นายเอกอุทัย อุบลวงษ์ศรี

6. นายพงษ์เทพ เดชพรม

พระนครเหนือ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซิดเอ็น จากัด
Senior CM Support Engineer
บริษัท Advanced Information
Technology Public Co.,Ltd
Structural Design Engineer
บริษัท ไดคุเระ ไทยแลนด์ จากัด
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กรรมการดาเนินงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ

ประธานกรรมการ

2. นายอนุชา ไชยชาญ

รองประธานกรรมการ

3. นางสาวภาวนา ชูศิริ

กรรมการ

4. นางสาววรรณภา มโนสืบ

กรรมการ

5. นางสาวปิยนันท์ เรืองอุไร

กรรมการ

6. นายสุปัญญา สิงห์กรณ์

กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิพัฒน์ อิ๋วสกุล

กรรมการ

8. นายนิคม ดิษฐคลึ

กรรมการ

9. นายสุนทร วิริยะ

กรรมการ

10. นางสาวกมลณิตย์ ภู่สร

กรรมการและเลขานุการ
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