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พ.ศ. 2555) และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ สภาพ
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นักศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม หลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วย ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร แผนการ
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับ
นี้ จะสามารถน าไปใช้เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมออกไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมี
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 จากการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาระหว่างปี 
2555 - 2559 ซึ่งสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559  และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้ก าหนด “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” ขึ้น  
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ศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ด้วยการ ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบ
บริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ (Accountability) ปฏิรูประบบการคลัง
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์
จากตัวผู้เรียน และปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ การใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้  นอกจากนั้นแล้วแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นี้ยังจะยึดกรอบของ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายต่อเนื่องจากจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม ซึ่งท าให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มุ่งจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม 
และพ่ึงพาตนเองได้ 
 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 เนื่องจากอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่ง
มาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยเองท าให้ศักยภาพของการเติบโตถูกจ ากัดลง ในขณะเดียวกัน 
ภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ แม้จะยังดีอยู่ ก็เริ่มมีความเปราะบางในบางด้าน โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะและ
หนี้ครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้นตามล าดับ ดังนั้น การให้ความส าคัญกับการปรับตัวของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ 
การปฏิรูประบบสถาบันภาครัฐ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากท่ีจะช่วยให้ประเทศ
กลับมาเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง 
 การใช้โอกาสจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีก าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (New Technology) 
อาทิ การสื่อสารและการท าธุรกรรมประเภทใหม่ ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์ เน็ต และระบบออโต
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เมชั่น ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้โอกาสจากเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของภาคการผลิตและ
บริการ เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงาน ลดต้นทุน ยกระดับมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต ขยายตลาดและการให้บริการที่
ทั่วถึง รวมถึงเร่งผลักดันระบบเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล  นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนามากกว่านี้เพราะจะเป็นปัจจัยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของไทยที่ส าคัญ  ดังนั้นการ
พัฒนาก าลังคนของประเทศจึงต้องมุ่งเน้นในด้านขีดความสามารถของคน ในเรื่องความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ อีกท้ังต้องให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลา 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สังคมไทยในอนาคต จะมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย กล่าวคือ สัดส่วนของประชากรวัยเด็กจะลดลง  แต่สัดส่วนของประชากรวัยแรงงาน 
และวัยสูงอายุจะเพ่ิมสูงขึ้น จะท าให้โครงสร้างการผลิตจะมีการเปลี่ยนแปลง จากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคม
อุตสาหกรรมมากขึ้น โดยการผลิตนั้นจะอาศัยเทคโนโลยีระดับกลางและระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น การเกษตรจะ
เน้นการผลิตพืชผลที่ไม่ต้องใช้เนื้อที่ในการเพาะปลูกมากเหมือนพืชหลักชนิดเดิม   ส่วนภาคอุตสาหกรรมจะ
เน้นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่เอ้ือต่ออุตสาหกรรมส่งออกมากขึ้นดังนั้นประชาชนในชาติจะต้องมีคุณลักษณะใน
เรื่องของการมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถวิเคราะห์ปัญหา และการท างานอย่างเป็นระบบ 
รู้จักพ่ึงตนเองและมีความเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์เพ่ือที่จะสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในอนาคต อันจะ
ช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ  ท าหน้าที่ก ากับ  ควบคุม  ติดตามผลการด าเนินงาน  และน าผลการประเมินมาก าหนดแผนพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้ เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี  โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
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  12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ที่มุ่ งจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม  
พ่ึงพาตนเองได้  สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 

13.  ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 “ไม่ม”ี 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตครูวิชาชีพที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่มาตรฐานสมรรถนะ พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ
ครูช่างอุตสาหกรรม และเป็นผู้น าในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใน
ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ที่มีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเองได้ และสนับสนุนการสร้างงานวิจัย งานบริการวิชาการ ที่เน้นองค์
ความรู้และนวัตกรรม 
   1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.3.1  เพ่ือปลูกฝังให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน และมุ่งมั่นในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ  รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
       1.3.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานความรู้และสมรรถนะ  มีความรอบ
รู้ในภาคทฤษฎี ทักษะทางการสอนและทางการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาและการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาครัฐและเอกชน 
       1.3.3  เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถบูรณาการใช้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ 
        1.3.4  เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 1.3.5 เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด 
 

1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร  
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของสาขาวิชา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
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PLO 1: เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความเป็นผู้น า 
(OB1, OB4) 

Sub PLO 1: 1A เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ (LO 1.4) 

  1B แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน และมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ ์(LO 4.1) 

  1C แสดงออกซึ่งจิตส านึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน (LO 1.1) 

  1D สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู (LO 
1.2) 

  1E แสดงออกซึ่งการมีวินัย ขยัน อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี  (LO 1.3) 

  1F แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม (LO 4.2) 

  1G สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ การท างานเป็นทีม ช่วยเหลือ
และเอ้ือต่อการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  (LO 4.3) 

 
PLO 2:  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ตามมาตรฐานความรู้และสมรรถนะด้านวิชาชีพครู  
(OB2, 3) 

Sub PLO 2: 2A มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไปวิชาชีพครูอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ 
(LO 2.1) 

  2B สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยใน
การท างาน และมีจิตส านึกต่อสังคมด้านการน าความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือได้อย่าง
เหมาะสม (LO 4.4) 

   2C สามารถใช้ดุลยพินิจในการสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลผล แปลความหมายและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม (LO 5.2) 

  2D มีทักษะในการเป็นผู้น าความรู้เพ่ือการสืบค้นข้อมูล วินิจฉัย วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นของสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ (LO 3.2) 

  2E แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ที่มีรูปแบบ
หลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ (LO 6.1) 
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  2E แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน รวมถึงประยุกต์
วิธีการสอนได้อย่างบูรณาการที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนที่
หลากหลายอย่างมีนวัตกรรม (LO 6.2) 

 
PLO 3:  สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้ (OB2, 3) 

Sub PLO 3: 3A มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไปวิชาชีพเฉพาะอย่างกว้างขวาง ลึกซ้ึง และเป็นระบบ 
(LO 2.1) 

  3B สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 
รวมทั้งคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ (LO 2.2) 

  3C สามารถน าหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปบูรณาการข้ามศาสตร์ และ
บูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม (LO 2.3) 

  3D แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ที่มีรูปแบบ
หลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ (LO 6.1) 

  3E มีจินตนาการในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อนในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม 
(LO 3.1) 

 
PLO 4:  มีทักษะในการสื่อสารและการน าเสนอข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างเหมาะสม (OB5) 

Sub PLO 4: 4A มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทั้งที่เป็น
ตัวเลขเชิงสถิติ คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลท าให้สามารถเข้าใจ
องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว (LO 5.1) 

  4B สามารถสนทนา เขียน และน าเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพ่ือสื่อสาร
กับกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (LO 5.3) 

  4C มีจินตนาการในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อนในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม 
(LO 3.1) 

  4D มีทักษะในการเป็นผู้น าความรู้เพ่ือการสืบค้นข้อมูล วินิจฉัย วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นของสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ (LO 3.2) 
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1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่ 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ความเป็นครู วิชาชีพเฉพาะ 
1 1. แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองด้วย

วิธีการที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐาน 
2. น าเสนอข้อมูลผ่านกระบวนการสื่อสาร
ที่หลากหลาย 
3. มีความรู้และเข้าใจปรัชญาและหลักการ
อาชีวศึกษา 
4. มีจิตวิทยาส าหรับใช้ประกอบการเรียน
การสอน 
 

วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า 
1. ประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรม 
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม บูรณา
การองค์ความรู้ ตลอดจนใช้เครื่องมือได้อย่าง
เหมาะสม 
3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความ
ขยันหมั่นเพียรในงาน 
 
วิ ช า เอ ก  วิ ศ ว ก ร รม อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ แ ล ะ
โทรคมนาคม 
1. เขียนและอ่านแบบทางด้านงานวิศวกรรมด้วย
มือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
2. ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1. เขียนและอ่านแบบทางด้านงานวิศวกรรมด้วย
มือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
2. ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

2 1. ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาและผลิตสื่อ
เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
2. มีทักษะในการจัดท าและวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา 

 
 

วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า 
1. ประยุกต์ความรู้ วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เพื่อ
แก้ปัญหาผ่านงานวิชาชีพ 
2. มีทักษะการติดตั้งในงานไฟฟ้า และใช้
เครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง 
3. มีความละเอียดรอบคอบ และมีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
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ปีการศึกษาที่ 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ความเป็นครู วิชาชีพเฉพาะ 
วิ ช า เอ ก  วิ ศ ว ก ร รม อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ แ ล ะ
โทรคมนาคม 
1. เลือกใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
การศึกษา Data sheet ได้ 
2. มีทักษะในการคิดและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
ผ่านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. ค านวณวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์
พ้ืนฐานได้ 
 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1. มีทักษะในการคิดและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
ผ่านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. ออกแบบวงจรเบื้องต้น ทางด้านวงจรไฟฟ้า 
วงจรดิจิตอล และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

3 1. มีจรรยาบรรณ และศรัทธาในวิชาชีพ
ครู 
2. มีทักษะในการจัดการการเรียนรู้ การ
จัดการชั้นเรียนและ การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
3. มีความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 

 

วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า 
1. มีความเข้าใจเชิงระบบ ทางกลกับทางไฟฟ้า 
สามารถใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในงานได้ดี 
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับระบบทางกลและทางไฟฟ้า 
เพ่ือเพ่ิมทักษะการแก้ไขปัญหา 
3. สามารถสืบค้น สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
วิ ช า เอ ก  วิ ศ ว ก ร รม อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ แ ล ะ
โทรคมนาคม 
1. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทดสอบและ
แก้ไขปัญหาการท างานได้ด้วยเครื่องมือทาง
ไฟฟ้าและโปรแกรมจ าลองการท างาน 
2. เชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ด้านอินพุต 
เอาต์พุตผ่านไมโครโปรเซสเซอร์ได้ 
3. มีทักษะในการเขียนเสนอโครงงานได้ 
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ปีการศึกษาที่ 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ความเป็นครู วิชาชีพเฉพาะ 
4. มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคมจากการออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 
 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1. เลือกใช้งานสถาปัตยกรรม และ
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
2. เชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ด้านอินพุต 
เอาต์พุตผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 
3. ออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลได้ 
4. ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้ 
5. มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์
จากการออกฝึกงานในสถานประกอบการ 
 

4 1. จั ด ท า แ ผ น ก า ร ส อ น  เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน สื่อประกอบการสอน  
2. มีความเข้าใจและทักษะในการเลือกใช้
กลวิธีการสอนได้อย่างเหมาะสม 
3. เข้าใจการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ผ่านระบบประกันคุณภาพ 
4. ปฏิบัติงานเป็นครูผู้ช่วยสอนได้ 
  

วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า 
1. คิดวิเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ 
บูรณาการเพ่ือสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
2. มีความเป็นผู้น าและวางตัวได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและหน้าที่ 
มีจิตส านึกและทัศนคติท่ีดีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 
วิ ช า เอ ก  วิ ศ ว ก ร รม อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ แ ล ะ
โทรคมนาคม 
1. มีทักษะการปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคมผ่านกระบวนการเป็นครูผู้ช่วยสอน 
2. มีทักษะในการใช้ความรู้มาแก้ปัญหาผ่านการ
ท าปริญญานิพนธ์หรือวิจัย 
3. ประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการ
ประมวลผลและควบคุมระบบงานอิเล็กทรอนิกส์  
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ปีการศึกษาที่ 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ความเป็นครู วิชาชีพเฉพาะ 
4. มีทักษะด้านระบบสื่อสาร โทรคมนาคม ทั้ง
แบบแอนะลอกและดิจิตอล 
 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1. วิเคราะห์ปัญหาสิ่งรอบตัวและระบบงานต่างๆ 
ที่ จ ะ ส าม ารถน าค ว าม รู้ ท า งด้ าน วิ ช าชี พ
คอมพิวเตอร์เข้ามาแก้ปัญหาได้ 
2. น าหลักการทฤษฎีองค์ความรู้ และทักษะ
ทางด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์มาประยุกต์เพ่ือ
แก้ปัญหาได ้
3. มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ผ่านกระบวนการเป็นครูผู้ช่วยสอน 
 

5 1. น าค วาม รู้ วิ ช าชี พ ค รู ไป ใช้ ใน ก าร
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2. ท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียนในขณะ
ออกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 
3. ปฏิบัติตนเป็นครูที่ดี 
4. ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ในสถานศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า 
น าความรู้วิชาชีพครูและวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ใน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
วิ ช า เอ ก  วิ ศ ว ก ร รม อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ แ ล ะ
โทรคมนาคม 
น าความรู้วิชาชีพครูและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคมไปใช้ในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
น าองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้าน
วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปบูรณาการข้าม
ศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
ในสถานศึกษา ได้อย่างเหมาะสม 
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      2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี แนวทาง
บริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และสภาวิชาชีพ 

- ตรวจสอบรายละเอียดของ
หลักสูตรเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
และคุรุสภา 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

 - ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้
บัณฑิต 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 

- ความพึงพอใจในด้านความรู้ 
ทักษะ และความสามารถใน
การท างานของบัณฑิต โดย
เฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางเทคโนโลยีและ
ปฏิบัติจริงด้านการบริการ
วิชาการและพัฒนาทรัพยากร
การเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร  

- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม
อบรมสัมมนาวิชาการ เพื่อ
พัฒนาทางวิชาการ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรท าการวิจัย เพื่อน ามา
พัฒนาการเรียนการสอน 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- ส ารวจความพร้อมของ
ทรัพยากร 

- บุคลากรเข้าร่วมประชุม
วิชาการ/ฝึกอบรมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

- บุคลากรมีงานวิจัยอย่างน้อย
ปีละ 1 เรื่อง 

- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

- รายงานสรุปความพร้อมของ
ทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน 

- โครงการปรับปรุงทรัพยากร
การเรียนการสอน 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  
  ใช้ระบบทวิภาค  โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ง 1 ภาคการศึกษา  
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาท่ีไม่บังคับ  ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์โดยให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยและการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าคณะ  
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     “ไม่มี” 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน  

 2.1.1  ภาคการศึกษาท่ี 1            ตามวัน - เวลาราชการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม   
  2.1.2  ภาคการศึกษาท่ี 2            ตามวัน - เวลาราชการตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 
  2.1.3  ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน   ตามวัน - เวลาราชการตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม  
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือให้
เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  2.2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาที่ประกาศเพ่ิมเติม   
   1)  วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาสายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า 
หรือเทียบเท่า 
   2)  วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาสายช่าง
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 
หรือเทียบเท่า 
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   3)  วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำยช่ำงอุตสำหกรรม       
สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สำขำวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์  สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่ำ 
  
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

ปัญหำกำรปรับตัวจำกกำรเรียนในระดับมัธยมศึกษำ มำเป็นกำรเรียนที่มีรูปแบบแตกต่ำงไปจำก
เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้ำงขึ้น ต้องดูแลตนเองมำกขึ้น มีกิจกรรมทั้งกำรเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษำต้องแบ่งเวลำให้เหมำะสม และพ้ืนฐำนควำมรู้ที่จบมำจำกต่ำงสถำบัน 
 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3  
  2.4.1  จัดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ แนะน ำกำรวำงเป้ำหมำยชีวิต เทคนิคกำรเรียนใน
มหำวิทยำลัย และกำรแบ่งเวลำ และมีกำรปรับพื้นฐำนให้นักศึกษำให้มีระดับควำมรู้พ้ืนฐำนที่ใกล้เคียงกัน 

2.4.2  มอบหมำยหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำให้แก่อำจำรย์ทุกคน ท ำหน้ำที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้
ค ำปรึกษำ แนะน ำ โดยก ำหนดให้ใช้ชั่วโมงกิจกรรมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดและตำมวันเวลำที่นักศึกษำร้องขอ
ส ำหรับให้ค ำปรึกษำ 

 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปีต่อเขตพื้นที่   
  2.5.1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  

จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีท่ี 2 - 60 60 60 60 

ช้ันปีท่ี 3 - - 60 60 60 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 60 60 

ช้ันปีท่ี 5 - - - - 60 

รวม 60 120 180 240 300 

จ ำนวนนักศึกษำ  
ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ 

- - - - 60 
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  2.5.2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก   

จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 30 30 

ช้ันปีท่ี 5 - - - - 30 

รวม 30 60 90 120 150 

จ ำนวนนักศึกษำ  
ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ 

- - - - 30 

   
  2.5.3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

  จ านวน
นักศึกษาท่ีจะรับ 

ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

ชั้นปีที่ 5 - - - - 30 

รวม 30 60 90 120 150 

จ ำนวนนักศึกษำ  
ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ 

- - - - 30 

  
 2.6  งบประมาณตามแผน  

ใช้งบประมำณคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ โดยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี  ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
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2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 
รวมรายรับ 69,000 74,000 79,000 84,000 89,000 

 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

เงินเดือน 26,801 28,141 29,548 31,026 32,577 

ค่าวัสดุ 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 

ค่าใช้สอย 16,081 16,885 17,729 18,615 19,546 

ค่าตอบแทน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 

ค่าจ้างชั่วคราว 670 703 739 775 814 

เงินอุดหนุน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 

สาธารณูปโภค 4,022 4,223 4,434 4,655 4,888 

รายจ่ายอื่นๆ 1,071 1,125 1,181 1,240 1,302 

รวม 66,738 70,076 73,578 77,257 81,120 
 
2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม       
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3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication 
 
GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills 
 
GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English 
 
GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language 
 

1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ จ านวน 3 หน่วยกิต 
GEBHT101  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Activities for Health 
 

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ จ านวน 9 หน่วยกิต 
GEBIN101  กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6)  
 Process of Thinking and Problem Solving 
 
GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
 Innovation and Technology 
 
GEBIN103  ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
 Art of Living 
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2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้  

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาใน 3(3-0-6) 
 การด าเนินชีวิต  
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living 
 
GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills 
 
GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law 
 
GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 
 
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN 
 
GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work 
 

2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจ านวน 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 

GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life 
 
GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in  
 Daily Life 
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GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making 
 
GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย 3(3-0-6) 
 และการสร้างนวัตกรรม  
 Creation of Scientific Methods for Research  
 and Innovation 
 
GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Science for Health 
 
GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development 
 

2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
 
GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
 
GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
 
GEBLC204  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
 
GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 
GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
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GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 
GEBLC601  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
 

2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ  
GEBHT102  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
 
GEBHT103  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
 
GEBHT104  นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreational for Health Promotion 

 
2.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ  

GEBIN104  ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 
 

3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  127  หน่วยกิต 
 1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1.1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

  FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1     3(3-0-6) 
 Fundamental Physics 1 
 

 FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 1 for Engineers 
 

 FUNMA109 สถิติ 3(3-0-6) 
 Statistics 
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 1.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 TEDCC823 เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-5) 

 Engineering Drawing 
 

 TEDCC824 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics 
 

 TEDCC825 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
 

 TEDCC826 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
   Computer Programming 
 
  TEDEE401 วงจรไฟฟ้า 3(2-3-5) 
   Electric Circuits 
 
  TEDEE402 วงจรดิจิทัล 3(2-3-5) 
   Digital Circuits 
 
  TEDEE403 เครือ่งมือวัดและการวัดไฟฟ้า 3(2-3-5) 
   Electric Instrument and Measurement 
 
  TEDEE404 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-3-5) 
   Basic Electronic 
 

 2)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ  33 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

     2.1)  วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า   
TEDEE101    ปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางวิศวกรรม    1(0-3-1) 

  Basic Engineering Skill 
 
TEDEE102 การติดตั้งไฟฟ้า     3(1-6-4) 
 Electrical Installation    
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TEDEE103 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์    2(0-6-2) 
 Transformer and Motor Winding 
 
TEDEE104 การท าความเย็นและปรับอากาศ   3(2-3-5) 
 Refrigeration and Air – Conditioning 
 
TEDEE105 โรงต้นก าลังไฟฟ้า     2(2-0-4) 
 Electric Power Plants 
 
TEDEE106 การส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า    2(2-0-4) 
 Electric Power Generation Transmission  
 and Distribution 
 
TEDEE107 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1     3(2-3-5) 
 Electrical Machines 1 
 
TEDEE108 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2     3(2-3-5) 
  Electrical Machines 2 
 
TEDEE109 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและนิวแมติก   3(2-3-5) 
 Electrical Control Motor and Pneumatic 
 
TEDEE110 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์    3(2-3-5) 
 Programmable Controller 
 
TEDEE111 การออกแบบระบบไฟฟ้า    2(2-0-4) 
 Electrical System Designs 
 
TEDEE112 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์   1(0-3-1) 
 Computer- Electrical Drawing 
 
TEDEE113     การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า  1(0-3-1) 
 Electrical Technical Education Pre-Project 
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TEDEE114 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า   3(1-6-4) 
 Electrical Technical Education Project 

  
 TEDEE115 ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-40-0) 
  Training in the Workplace Electrical Engineering 
 
     2.2)  วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   
 TEDEE405 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  Electrical Engineering Mathematics 
 
 TEDEE201 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3(2-3-5) 
  Electronic Circuits 1 
 
 TEDEE202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 3(2-3-5) 
  Electronic Circuits 2 
 
 TEDEE203 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
  Industrial Electronics 
 
 TEDEE204 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-3-5) 
  Microprocessor 
 
 TEDEE205 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  Electromagnetic Field 
 
 TEDEE206 หลักการของระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Principles of Communication System 
 
 TEDEE207 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 
  Digital Signal Processing 
 
 TEDEE208 สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Communication Network and Transmission Lines 
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 TEDEE209 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-1) 
  และโทรคมนาคม 
  Electronic and Telecommunication Technical  
  Education Pre-Project 
 
 TEDEE210 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-6-4) 
  และโทรคมนาคม 
  Electronic and Telecommunication Technical  
  Education Project 
 
 TEDEE211 ฝึกงานในสถานประกอบการ 1 1(0-40-0) 
  Training in the Workplace 1 
 
 TEDEE212 ปฏิบัติวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 1(0-3-1) 
  Basic Electronic Engineering Skill 
 
     2.3)  วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

TEDEE405 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Mathematics 
 
TEDEE301 งานฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 1(0-3-1) 
 Basic Engineering Skills 
 
TEDEE302 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Mathematical Foundations for Computer  
 Engineering 
 
TEDEE303 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3(2-3-5) 
 Data Structure and Algorithms 
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TEDEE304 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Computer Architecture and Organization 
 
TEDEE305 ระบบปฏิบัติการ 3(2-3-5) 
 Operating System 
 
TEDEE306   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(2-3-5) 
 Data Communication and Networks 
 
TEDEE307   การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-3-5) 
 Microcontroller System Design and Interface 
 
TEDEE308   วิศวกรรมฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น 3(2-3-5) 
 Introduction to Database and Big Data Engineering 
 
TEDEE309   เครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-3-5)
 Computer Networks 
 
TEDEE310   การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1) 
 Computer Technical Education Pre-Project 
 
TEDEE311   โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 3(1-6-4) 
 Computer Technical Education Project 
 
TEDEE312   ฝึกงานในสถานประกอบการ 1(0-40-0) 
 Training in the Workplace 

 3)  กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
     3.1)  วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 
 TEDEE405 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  Electrical Engineering Mathematics 

TEDEE116 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง    3(2-3-5) 
 Power System Protection 
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TEDEE117 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง    3(2-3-5) 
 Electric Power System Analysis 
 

TEDEE118 ระบบควบคุม      3(2-3-5) 
 Control System  
 
TEDEE119 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง     3(2-3-5) 

 Power Electronics 
 

TEDEE120 ไมโครคอนโทรลเลอร์     3(2-3-5) 
 Microcontroller 
 

TEDEE121 วิศวกรรมแสงสว่าง     2(2-0-4) 
 Illumination Engineering 
 
TEDEE122 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์    3(2-3-5) 

 Sensors and Transducers 
 

TEDEE123     การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า    2(2-0-4) 
 Electric Drives 
 

TEDEE124 ปฏิบัติงานซ่อมและบ ารุงรักษาไฟฟ้า   1(0-3-1) 
 Electrical Maintenance Practice 
 

TEDEE125 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 Electrical Energy Conservation and Management 
 

TEDEE126 พลังงานทดแทน   3(2-3-5) 
 Renewable Energy 
 

 TEDEE127 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(1-6-4) 
  Special Problem in Electrical Engineering 
หรอื รายวิชาในกลุ่ม  TEDEEGXX หรือ ENGMMGXX หรือ รายวิชาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอน 
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     3.2)  วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 TEDEE213 เทคโนโลยีระบบภาพและเสียง 3(2-3-5) 
  Video and Sound System Technology 
 
 TEDEE214 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(2-3-5) 
  Microwave Engineering 
 
 TEDEE215 วิศวกรรมสายอากาศ 3(2-3-5) 
  Antenna Engineering 
 
 TEDEE216 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(2-3-5) 
  Data Communication and Networks 
 
 TEDEE217 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 3(1-6-4) 
  โทรคมนาคม 
  Special Problem in Electronic and  
  Telecommunication Engineering 
 
 TEDEE218 นวัตกรรมทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 2(2-0-4) 
  Innovation for Electronic and  
  Telecommunication Engineering 
 
 TEDEE219 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1(0-3-1) 
  Select Topic in Electronic and  
  Telecommunication Engineering 
 
 TEDEE220 งานบริการและงานซ่อมทางอิเล็กทรอนิกส์และ 2(1-3-3) 
  โทรคมนาคม 
  Electronic and Telecommunication Appliances  
  Service and Repair 
 
 TEDEE221 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์ 3(1-6-4) 
  Internet of Things 
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 TEDEE222 หลักการของอิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
  Principle of Biomedical Electronic 
 
 TEDEE223 เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
  Biomedical Electronic Sensor 
 
 TEDEE224 ฝึกงานในสถานประกอบการ 2 3(0-40-0) 
  Training in the Workplace 2 
 
 TEDEE225 การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 2(1-3-3) 
 Electronic Circuits Applications 1 
 
 TEDEE226 การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 2(0-6-2) 
  Electronic Circuits Applications 2 
 
 TEDEE227 เทคโนโลยีการแสดงผล 3(3-0-6) 
  Display Technology 
 
 TEDEE228 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 3(3-0-6) 
  Opto Electronics 
 
 TEDEE229 ปฏิบัติการจ าลองการท างานของวงจรและสัญญาณ 1(0-3-1) 
  Signal and Circuits Operational Simulation  
  Laboratory 
 
 TEDEE230 เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ 2(1-3-3) 
  Production Technology for Electronics 
 
 TEDEE231 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3(2-3-5) 
  Telephone Engineering 
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 TEDEE232 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(3-0-6) 
  Digital Image Processing 
 
 TEDEE233 ทรานสดิวเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-5) 
                         Electronic Transducers 
 
 TEDEE234 อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร 3(2-3-5) 
  Electronics for Agriculture  
 
 TEDEE235 ระบบสื่อสารด้วยแสง 3(3-0-6) 
  Optical Communication System 
 
 TEDEE236 การควบคุมอันดับและพีแอลซี 3(2-3-5) 
  Sequence Control and PLC 
 
 TEDEE237 การสื่อสารข้อมูลทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  
  Industrial Data Communications 
 
 TEDEE238  ระบบเสียงบนไอพี  3(3-0-6)  
  Voice Over IP 
 
 TEDEE239 เทคนิคการก าจัดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6)  
  Noise Reduction Techniques in Electronics System  
 
 TEDEE240 การออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  3(2-3-5)  
  Electronic Product Design  
 
 TEDEE241 การออกแบบวงจรกรองแบบแอนะล็อก  3(3-0-6)  
  Analog Filter Design  
 
หรือ รายวิชาในกลุ่ม  TEDEEGXX หรือ ENGMMGXX หรือ รายวิชาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอน 
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     3.3)  วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
TEDEE313   ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล  3(2-3-5) 
 Computer and Data Security 
 
TEDEE314   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 

 System Analysis and Design 
 
TEDEE315   การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-3-5) 
 Software Design and Development 
 
TEDEE316 การติดตั้งและบ ารุงรักษาสายสัญญาณเครือข่าย 3(1-6-4) 
 คอมพิวเตอร์ 
 Network Cabling Installation and Maintenance 
 
TEDEE317   การดูแลระบบยูนิกซ ์  3(1-6-4) 
 Unix System Administration 
 
TEDEE318 ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3(2-3-5) 
 Embedded Systems and Internet of Everything 
 
TEDEE319   สัญญาณและระบบ  3(2-3-5) 
 Signals and Systems 
 
TEDEE320 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมส าหรับ 3(2-3-5) 
 อุปกรณ์เคลื่อนที ่
 Application and Game Development for  
 Mobile Device 
 
TEDEE321 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2-3-5) 
 Object-Oriented Programming 
 
TEDEE322 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-3-5) 
 Web Programming 
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TEDEE323 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  3(2-3-5) 
 Cloud Computing 
 
TEDEE324  หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   3(2-3-5) 
 Selected Topic in Computer Engineering 

 
หรือ รายวิชาในกลุ่ม  TEDEEGXX หรือ ENGMMGXX หรือ รายวิชาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอน 
 
 4)  กลุ่มวิชาทางการศึกษา 46 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
 TEDCC801 ความเป็นครูวิชาชีพ 2(2-0-4) 
  Technical Teachership 
 
 TEDCC802 ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา 2(2-0-4) 
  Philosophy and Principles of Vocational  
  Education 
 
 TEDCC803 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) 
  Thai Language and Culture 
 
 TEDCC804 ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 2(2-0-4) 
  Foreign Language for the Development of  
  Teaching Profession 
 
 TEDCC805 จิตวิทยาส าหรับครู 2(2-0-4) 
  Psychology for Teacher 
 
 TEDCC806 การพัฒนาหลักสูตร 2(2-0-4) 
  Curriculum Development 
 
 TEDCC807 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-3-5) 
  Learning Management and Classroom  
  Management 
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 TEDCC808 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 3(1-6-4) 
  Didactic for Technician Teaching 
 
 TEDCC809 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
  Educational Research 
 
 TEDCC810 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2(1-3-3) 
  Innovation and Information Technology for  
  Educational 
 
 TEDCC811 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ 3(2-3-5) 
  Instructional Materials Development 
 
 TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
  Educational Measurement and Assessment 
 
 TEDCC813 การประกันคุณภาพทางการศึกษา 2(2-0-4) 
  Educational Quality Assurance 
 
 TEDCC814 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3(0-9-3) 
  Pre Professional Experience 
 
 TEDCC815 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(0-40-0) 
  Professional Experience 1 
 
 TEDCC816 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6(0-40-0) 
  Professional Experience 2 

 
3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  โดยเป็น
รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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 3.1.4  ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน   
           3.1.4.1   ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

 CCC  หมายถึง  อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 MM  หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
 G  หมายถึง  วิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 1 - 9   

 XX  หมายถึง  ล าดับที่ของวิชาในวิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 01 - 99 
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1)  GEB : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 

   SO : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   LC : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   HT : กลุ่มวิชาสุขภาพ 
   IN : กลุ่มวิชาบูรณาการ 
  2)  FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
   MA : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
  3)  ENG : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
CV : วิศวกรรมโยธา 
ME : วิศวกรรมเครื่องกล 
CE : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า 
EV : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
TD : วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
MN : วิศวกรรมเหมืองแร่ 

   EL : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 
   AG : วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
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 4)  TED : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
CC : วิชาเรียนรวม 
CV : วิศวกรรมโยธา 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
ME : วิศวกรรมเครื่องกล 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า  
 

   G : 1 : วิชาเอก  วิศวกรรมไฟฟ้า 
2 : วิชาเอก  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
3 : วิชาเอก  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
4 : วิชาเรียนรว่มกลุ่มไฟฟ้า 
8 : วิชาทางการศึกษาและพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
9 : หลักสูตรเดี่ยว 

 
3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C (T – P – E) 

C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา   

 1)  วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (1) 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (2)    3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (1)  3(3-0-6) - 

FUNMA105 แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร    
Calculus 1 for Engineers  

3(3-0-6) - 

TEDCC826 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Computer Programming 

3(2-3-5) - 

TEDCC802 ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา 
Philosophy and Principles of Vocational Education 

2(2-0-4) - 

TEDCC803 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
Thai Language and Culture 

2(2-0-4) - 

หน่วยกิตรวม 19  
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ปีการศึกษาที่ 1 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (3) 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (4)    3(3-0-6) - 

FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
Fundamental Physics 1 

3(3-0-6) - 

TEDCC823 เขียนแบบวิศวกรรม  
Engineering Drawing 

3(2-3-5) - 

TEDCC825  วัสดุวิศวกรรม  
Engineering Materials 

3(3-0-6) 
 

- 

TEDEE101 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   
 Basic Engineering Skill 

1(0-3-1) - 

TEDCC804 ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
Foreign language for the development of Teaching 
profession 

2(2-0-4) - 

TEDCC805 จิตวิทยาส าหรับคร ู

Psychology for Teacher 
2(2-0-4) - 

หน่วยกิตรวม 20  
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ปีการศึกษาที่ 2 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (5) 

 
3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (6)  
 

3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (7)  
 

3(3-0-6) - 

TEDCC824 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) FUNSC101  
หรือ FUNSC105 

TEDEE401 วงจรไฟฟ้า 
Electric Circuits 

3(2-3-5) - 

TEDEE105 โรงต้นก าลังไฟฟ้า     
Electric Power Plants 

2(2-0-4) - 

TEDCC810 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology for 
Educational 

2(1-3-3) - 

TEDCC811 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ 
Instructional Materials Development 

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 22  
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ปีการศึกษาที่ 2 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (8) 

 
3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (2)  
 

3(3-0-6) - 

FUNMA109 สถิต ิ     
Statistics 

3(3-0-6) - 

TEDEE102 การติดตั้งไฟฟ้า     
Electrical   Installation                                                             

3(1-6-4) - 

TEDEE106 การส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า    
Electric Power Generation Transmission and Distribution 

2(2-0-4) - 

TEDEE403 เครื่องมือวัดและการวดัไฟฟ้า  
Electric Instrument and Measurement 

3(2-3-5) - 

TEDCC806 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

2(2-0-4) - 

หน่วยกิตรวม 19  
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ปีการศึกษาที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

TEDEE103 การพันหม้อแปลงและมอเตอร ์  
Transformer and Motor Winding 

2(0-6-2) - 

TEDEE107 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1    
Electrical Machines 1 

3(2-3-5) TEDEE401 

TEDEE404 อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 
Basic Electronic 

3(2-3-5) - 

TEDCC801 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Technical Teachership 

2(2-0-4) - 

TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
Educational Measurement and Assessment 

3(3-0-6) - 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (1) 
Elective (1) 

3(T-P-E) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี (1) 
Free Elective (1) 

3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 

ปีการศึกษาที่ 3 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
TEDEE104 การท าความเย็นและปรับอากาศ  

Refrigeration and Air – Conditioning 
3(2-3-5) - 

TEDEE108 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2    
 Electrical Machines 2 

3(2-3-5) TEDEE107 

TEDEE109 การควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้าและนิวแมติก  
Electrical Control Motor and Pneumatic 

3(2-3-5) - 

TEDEE113 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
Electrical Technical Education Pre-Project 

1(0-3-1) - 

TEDEE402 วงจรดิจิทัล 
Digital Circuits 

3(2-3-5) - 

TEDCC807 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน  
Learning Management and Classroom Management 

3(2-3-5) - 

TEDCC809 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
Educational Research 

3(3-0-6) - 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (2) 
Elective (2) 

3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 22  

 
ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

TEDEE115 ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมไฟฟ้า 
Training in the Workplace Electrical Engineering 

1(0-40-0) - 

หน่วยกิตรวม 1  
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ปีการศึกษาที่ 4 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
TEDEE110 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ์  

Programmable Controller 
3(2-3-5) - 

TEDCC808 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 
Didactic for Technician Teaching 

3(1-6-4) TEDCC807 

TEDCC813 การประกันคณุภาพทางการศึกษา 
Educational Quality Assurance 

2(2-0-4) - 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (3) 
Elective (3) 

3(T-P-E) - 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (4) 
Elective (4) 

3(T-P-E) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี (2) 
Free Elective (2) 

3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 17  
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ปีการศึกษาที่ 4 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวชิา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
TEDEE111 การออกแบบระบบไฟฟ้า    

Electrical System Designs 
2(2-0-4) - 

TEDEE112 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  
Computer- Electrical Drawing 

1(0-3-1) TEDEE111 
หรือเรียนควบคู ่

TEDEE114 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
Electrical Technical Education Project 

3(1-6-4) TEDEE113 

TEDCC814 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  
Pre Professional Experience 

3(0-9-3) TEDCC808 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (5) 
Elective (5) 

3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 12  
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ปีการศึกษาที่ 5 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
TEDCC815 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 

Professional Experience 1 
6(0-40-0) TEDCC814 

หน่วยกิตรวม 6  

 
ปีการศึกษาที่ 5 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

TEDCC816 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
Professional Experience 2 

6(0-40-0) TEDCC815 

หน่วยกิตรวม 6  
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2)  วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 

ปีการศึกษาที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (1) 
 

3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (2) 
 

3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (1) 
 

3(3-0-6) - 

FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
Fundamental Physics 1 

3(3-0-6) - 

TEDCC825 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) - 

TEDCC802 ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา 
Philosophy and Principles of Vocational Education 

2(2-0-4) - 

TEDCC803 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
Thai Language and Culture 

2(2-0-4) - 

หน่วยกิตรวม 19  
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ปีการศึกษาที่ 1 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (3) 

 
3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (4) 
 

3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (5) 
 

3(3-0-6) - 

FUNMA105 แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร 
Calculus 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

TEDCC823 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-5) - 

TEDEE403 เครื่องมือวัดและการวดัไฟฟ้า 
Electric Instrument and Measurement 

3(2-3-5) - 

TEDCC804 ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
Foreign Language for the Development of Teaching 
Profession 

2(2-0-4) - 

TEDCC805 จิตวิทยาส าหรับคร ู

Psychology for Teacher 
2(2-0-4) - 

หน่วยกิตรวม 22  
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ปีการศึกษาที่ 2 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (6) 

 
3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (2) 
 

3(3-0-6) - 

TEDCC826 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Computer Programming 

3(2-3-5) - 

TEDEE404 อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 
Basic Electronic 

3(2-3-5) - 

TEDEE405 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering Mathematics 

3(3-0-6) FUNMA105 

TEDCC810 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology for 
Educational 

2(1-3-3) - 

TEDCC811 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ 
Instructional Materials Development 

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 20  
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ปีการศึกษาที่ 2 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (7) 

 
3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทัว่ไปบังคับ (8) 
 

3(3-0-6) - 

FUNMA109 สถิต ิ
Statistics 

3(3-0-6) - 

TEDCC824 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) FUNSC101 
หรือ FUNSC105 

TEDEE212 ปฏิบัติวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
Basic Electronic Engineering Skill 

1(0-3-1) - 

TEDEE401 วงจรไฟฟ้า 
Electric Circuits 

3(2-3-5) - 

TEDEE402 วงจรดิจิทัล 
Digital Circuits 

3(2-3-5) - 

TEDCC806 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

2(2-0-4) - 

หน่วยกิตรวม 21  
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 ปีการศึกษาที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

TEDEE201 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 
Electronic Circuits 1 

3(2-3-5) - 

TEDEE205 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Field 

3(3-0-6) - 

TEDEE209 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส ์
และโทรคมนาคม 
Electronic and Telecommunication Technical 
Education Pre-Project 

1(0-3-1) - 

TEDCC801 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Technical Teachership 

2(2-0-4) - 

TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
Educational Measurement and Assessment 

3(3-0-6) - 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (1) 
Elective (1) 

3(T-P-E) - 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (2) 
Elective (2) 

3(T-P-E) - 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (3) 
Elective (3) 

3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 21  
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
TEDEE202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 

Electronic Circuits 2 
3(2-3-5) - 

TEDEE204 ไมโครโปรเซสเซอร ์
Microprocessor 

3(2-3-5) - 

TEDEE206 หลักการของระบบสื่อสาร 
Principles of Communication System 

3(3-0-6) - 

TEDCC807 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน  
Learning Management and Classroom Management 

3(2-3-5) - 

TEDCC809 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
Educational Research 

3(3-0-6) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี (1) 
Free Elective (1) 

3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 18  

 
ปีการศึกษาที่ 3 

 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
TEDEE211 ฝึกงานในสถานประกอบการ 1 

Training in the Workplace 1 
1(0-40-0) - 

หน่วยกิตรวม 1  
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ปีการศึกษาที่ 4 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
TEDEE203 อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 

Industrial Electronics 
3(2-3-5) - 

TEDEE207 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
Digital Signal Processing 

3(3-0-6) - 

TEDEE208 สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร 
Communication Network and Transmission Lines 

3(3-0-6) - 

TEDEE210 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
Electronic and Telecommunication Technical 
Education Project 

3(1-6-4) TEDEE209 

TEDCC808 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 
Didactic for Technician Teaching 

3(1-6-4) TEDCC807 

TEDCC813 การประกันคณุภาพทางการศึกษา 
Educational Quality Assurance 

2(2-0-4) - 

หน่วยกิตรวม 17  
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ปีการศึกษาที่ 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

TEDCC814 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  
Pre Professional Experience 

3(0-9-3) TEDCC808 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (4) 
Elective (4) 

3(T-P-E) - 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (5) 
Elective (5) 

3(T-P-E) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี (2) 
Free Elective (2) 

3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 12  
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ปีการศึกษาที่ 5 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

TEDCC815 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
Professional Experience 1 

6(0-40-0) TEDCC814 

หน่วยกิตรวม 6  

 
 

ปีการศึกษาที่ 5 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

TEDCC816 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
Professional Experience 2 

6(0-40-0) TEDCC815 

หน่วยกิตรวม 6  
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  3)  วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
ปีการศึกษาที่ 1 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบงัคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (1) 

 
3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (2) 
 

3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (1) 
 

3(3-0-6) - 

FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
Fundamental Physics 1 

3(3-0-6) - 

TEDCC825 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) - 

TEDCC802 ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา 
Philosophy and Principles of Vocational Education 

2(2-0-4) - 

TEDCC803 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
Thai Language and Culture 

2(2-0-4) - 

หน่วยกิตรวม 19  
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ปีการศึกษาที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (3) 
 

3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (4) 
 

3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (5) 
 

3(3-0-6) - 

FUNMA105 แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร 
Calculus 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

TEDCC823 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-5) - 

TEDEE403 เครื่องมือวัดและการวดัไฟฟ้า 
Electric Instrument and Measurement 

3(2-3-5) - 

TEDCC804 ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
Foreign Language for the Development of Teaching 
Profession 

2(2-0-4) - 

TEDCC805 จิตวิทยาส าหรับคร ู

Psychology for Teacher 
2(2-0-4) - 

หน่วยกิตรวม 22  
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ปีการศึกษาที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (6) 
 

3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (2) 
 

3(3-0-6) - 

TEDCC826 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Computer Programming 

3(2-3-5) - 

TEDEE301 งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 
Basic Engineering Skills 

1(0-3-1)  

TEDEE401 วงจรไฟฟ้า 
Electric Circuits 

3(2-3-5) - 

TEDEE404 อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 
Basic Electronic 

3(2-3-5) - 

TEDCC810 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology for 
Educational 

2(1-3-3) - 

TEDCC811 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ 
Instructional Materials Development 

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 21  
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ปีการศึกษาที่ 2 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (7) 

 
3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (8) 
 

3(3-0-6) - 

TEDCC824 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) FUNSC101  
หรือ FUNSC105 

TEDEE303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี
Data Structure and Algorithms 

3(2-3-5) TEDCC826 

TEDEE402 วงจรดิจิทัล 
Digital Circuits 

3(2-3-5) - 

TEDEE405 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering Mathematics 

3(3-0-6) FUNMA105 

TEDCC806 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

2(2-0-4) - 

หน่วยกิตรวม 20  
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ปีการศึกษาที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

FUNMA109 สถิต ิ
Statistics 

3(3-0-6) - 

TEDEE302 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
Mathematical Foundations for Computer Engineering 

3(3-0-6) - 

TEDEE304 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์
Computer Architecture and Organization 

3(2-3-5) - 

TEDEE305 ระบบปฏิบตัิการ 
Operating System 

3(2-3-5) TEDEE303 

TEDEE306 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย 
Data Communication and Networks 

3(2-3-5) - 

TEDCC801 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Technical Teachership 

2(2-0-4) - 

TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
Educational Measurement and Assessment 

3(3-0-6) - 

หน่วยกิตรวม 20  
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ปีการศึกษาที่ 3 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
TEDEE307 การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรลเลอร ์

Microcontroller System Design and Interface 
3(2-3-5) TEDEE402 

TEDEE308 วิศวกรรมฐานข้อมลูและข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น 
Introduction to Database and Big Data Engineering 

3(2-3-5) TEDEE303 

TEDEE309 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
Computer Networks 

3(2-3-5) TEDEE306 

TEDCC807 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน  
Learning Management and Classroom Management 

3(2-3-5) - 

TEDCC809 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
Educational Research 

3(3-0-6) - 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (1) 
Elective (1) 

3(T-P-E) - 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (2) 
Elective (2) 

3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 21  

 
 

ปีการศึกษาที่ 3 
 

ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

TEDEE312 ฝึกงานในสถานประกอบการ  
Training in the Workplace  

1(0-40-0) - 

หน่วยกิตรวม 1  
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ปีการศึกษาที่ 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

TEDCC808 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 
Didactic for Technician Teaching 

3(1-6-4) TEDCC807 

TEDCC813 การประกันคณุภาพทางการศึกษา 
Educational Quality Assurance 

2(2-0-4) - 

TEDEE310 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร ์
Computer Technical Education Pre-Project 

1(0-3-1) - 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (3) 
Elective (3) 

3(T-P-E) - 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (4) 
Elective (4) 

3(T-P-E) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี (1) 
Free Elective (1) 

3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 15  
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ปีการศึกษาที่ 4 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
TEDCC814 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  

Pre Professional Experience 
3(0-9-3) TEDCC808 

TEDEE311 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร ์
Computer Technical Education Project 

3(1-6-4) TEDEE310 

TEDEEXXX วิชาชีพเลือก (5) 
Elective (5) 

3(T-P-E) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี (2) 
Free Elective (2) 

3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 12  
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ปีการศึกษาที่ 5 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

TEDCC815 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
Professional Experience 1 

6(0-40-0) TEDCC814 

หน่วยกิตรวม 6  

 
 

ปีการศึกษาที่ 5 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
TEDCC816 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

Professional Experience 2 
6(0-40-0) TEDCC815 

หน่วยกิตรวม 6  
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3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)  
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.1) วิชาบังคับ  
   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในบริบท

ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills for daily 

communication in various contexts. 
 

GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต 

สังคม วัฒนธรรม และการท างาน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to 

life, social, cultural and work situations. 
 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และการน าเสนองานในบริบท

ทางวิชาการ 
 Practice English listening, speaking,reading,writing skills and giving 

presentations in academic contexts. 
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GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language  
 รหสัรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนา

กระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  โดยมีศิลปะในการ
ฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการพูดและการเขียนทางวิชาการ
อย่างมีคุณภาพ   สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 Study formats and strategies of effective communication in Thai 
language, develop systematic thinking and creative communication with 
the arts of listening and critical reading, be able to speak and write with 
academic language high quality, be able to integrate Thai language, 
technology and innovation for lifelong learning, be aware of Thai 
language use as Thai cultural heritage. 
 
 

   1.1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ         3(3-0-6) 
 Activities for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและ

การควบคุมน้ าหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพ 
ทางกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ 

 Enhance knowledge relating to health, nutrition, eating behavior and 
weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of 
training program and practicing exercise activity for health. 
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   1.1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา                               3(3-0-6) 
 Process of Thinking and Problem Solving  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ หลักการใช้

เหตุผล แรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา 

 Study concepts, theories, techniques and development processes for 
thinking and reasoning, inspiration for encouraging ideas, Lanna and Thai 
wisdom, innovation and modern technologies are employed as a case 
study. 
 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
 Innovation and Technology 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคม  
นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ฝึกออกแบบนวัตกรรม 

 Study changes in society and evolution of science and technology, 
process of creating innovation, technology, and environment, impacts 
of innovation and technology on society and environment, 
contemporary issues in sciences, innovation and future technology, 
practice in designing innovations. 
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GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
 Art of Living  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันและสามารถแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืน การฝึกสมอง การจัดการ
อารมณ์ การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การต่อต้าน
การทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กรณีศึกษา 

 Study science and ethics in life, intellectual development processes for 
solving daily life problems and pursuit of sustained happiness, mind 
practice, emotional management, self-understanding and self-esteem, 
personality and development, anti-corruption, modern social behavior, 
application of information technology for case studies. 
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  1.2)  วิชาเลือก  
    1.2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้   หลักการทรงงานในพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ หลักธรรมาภิบาล  ภูมิปัญญา 
การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแส
สังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมที่หลากหลายสู่การด าเนินชีวิต  การมีจิตสาธารณะและ
รักษ์สิ่งแวดล้อม  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม  จริยธรรม  
และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

 Study philosophy of sufficiency economy and its application, adoption 
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's working principles, projects 
from His Majesty the King’ s initiation, good governance principles, 
wisdom, thinking and life management in accordance with changes in 
Thai and global societies, integration of cultural diversity into a way of 
life, public-mindedness and environmental conservation, happy living in 
society based on moral, ethics and sufficiency economy principles. 
 

GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรมในการด ารงชีวิต การ

พัฒนาความคิด   เจตคติ  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  การมีจิตส านึกต่อส่วนรวม   ศึกษาวิธี
จัดการกับภาวะอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพ การท างานเป็นทีม การสร้างผลิตผลในการ
ท างาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Study philosophy, human value and moral principles for living, development 
of attitude, role, duty and responsibility towards oneself and others, 
participation in social and Thai cultural activities, building awareness for 
public affairs, study emotional management and relationship building 
methods, teamwork, work productivity, and professional ethics. 
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GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  ระบบสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและการเมืองไทย  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ  และพฤติกรรมการ
เมืองไทย  วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจส ารวจ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลง   สังคมกับการเมืองและกฎหมาย  
บทบาท ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต่อสังคม 

 Study Thai history, social, cultural, economic and political systems, 
trends of socio-economic changes, as well as administration and 
political behavior, analysis of relationship between politics and socio-
economic factors, survey of problems in transition period, society, 
politic and law, role, duty, responsibility and involvement in society. 
 

GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การ

ใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างานและการเป็นผู้น า การสื่อสารเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์
ตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยและสากล 

 Study human nature and behavior, human relations theories, 
implementation in daily life, work and leadership, communication to 
build human relations on both Thai and international cultural basis. 
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GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประวัติและความส าคัญของ

ประชาคมอาเซียน ความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ด้านการเมืองและ
ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการรวมกลุ่ม 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 

 Study general information about ASEAN countries, history and 
importance of ASEAN community, ASEAN countries cooperation, in 
political and security, economic, social and cultural, impact of group 
forming, including problem and obstacles. 
 

GEBSO106  จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ศึกษาความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเพ่ือการด ารงชีวิต การจัดการอารมณ์ 

ความเครียด และสุขภาพจิต การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง แรงจูงใจในการเรียนรู้
และการท างาน สัมพันธภาพในการท างาน การบริหารความขัดแย้ง ตลอดจนการ
ปรับตัวในสังคมและการท างาน เพ่ือที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมและการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีความสุข 

 Study basic knowledge in psychology for a living, emotional 
management, stress and mental health, understanding and self-esteem, 
motivation to learn and work, human relation in work, conflict 
management, and adjustment in society and work for happy living in 
society and working. 
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   1.2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ศึกษาเกีย่วกับกระบวนการตัดสินในโดยใช้ตรรกศาสตร์  คณิตศาสตร์การเงินและเบี้ย

ประกัน   น าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน  และน า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 Study of decision making process by using logic, financial mathematics 
and insurance premium, use the knowledge of mathematics and 
statistics in daily life, and use computer program for data processing in 
mathematics and statistics. 
 

GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ (Social  Network) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา 
ภัยคุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
การใช้บริการโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อประสมและการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเบื้องต้นที่จ าเป็นในปัจจุบัน 

 Study of definition, importance and components of information 
technology, internet, social network, e-commerce, computer crime law, 
copyright, intellectual property, internet threats and security, internet 
searching techniques, on-line services, multimedia technology and 
necessary application programs for daily life. 
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GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์

ข้อมูลข่าวสารและการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 

Study of thinking process, scientific approach to gathering information, 
analysis of information and reasoning, process of logical decision 
making, application of scientific.  Thinking principles with everyday 
problems. 
 

GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัยและ 
การสร้างนวัตกรรม   

3(3-0-6) 

 Creation of Scientific Methods for Research  
and Innovation 

 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการหาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล  โดยใช้

กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการน าทักษะ
ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 

 Study and development of skills in collecting data, analyzing and 
summarizing data by using scientific methods.  In order to prepare 
students to apply these skills in research and creative innovation.  
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GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 
 Science for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 

และผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารเพ่ือสุขภาพ โรคส าคัญที่มี
ผลกระทบทางสังคมและการป้องกัน แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรม 

 Study of science and technology development, use of chemicals in 
everyday life and effect of chemicals on environment, healthy food, 
significant diseases with social impact and prevention holistic health 
promotion concept, and effect of scientific advancement on human, 
environment, society, politics and culture. 
 

GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนว
ทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Study of natural resource and environment, relationship of human and 
environment, factors that affect environment, current environmental 
problems, use of natural resource and sustainable environmental 
conservation based on science, innovation and modern technology, as 
well as moral and ethics. 
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   1.2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ  และฝึกปฏิบัติ
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ 
รวมถึงการน าเสนอโครงงาน 
Study English vocabulary, expression and structure used in profession, 
practice English listening, speaking, reading and writing skills for 
communication in professional context and giving project 
presentation. 
 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของรายงานทางวิชาการ สารสนเทศที่ใช้

ในการเขียนรายงานทางวิชาการ การเข้าถึงสารสนเทศ การน าสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ กลวิธีในการเขียนรายงานทางวิชาการ การน าเสนอรายงาน และการบูรณา
การกับศาสตร์ทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 Study meaning, importance, and characteristics of academic report, 
information used for writing academic report, access to information 
sources, utilization of information, techniques in writing academic 
report, presenting report and integrating with professional-related 
sciences efficiently and appropriately. 
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GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรม

อันทรงคุณค่าด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตน ตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้
ไปบรูณาการเข้ากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 Study local history and background, including valuable traditions and 
cultures in order to make learners aware and acknowledge the values 
of local cultures and traditions, integrating body of knowledge to 
education, career, and living in society with maximum efficiency. 
 

GEBLC204 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักภาษาไทยพื้นฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึกทักษะการออก

เสียง การอ่าน การเขียนเบื้องต้น การฟัง การพูด ในชีวิตประจ าวัน และเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 

 Study basic Thai language principles, consonants, vowels and tones, 
practice in pronunciation, basic reading and writing, listening and 
speaking in daily life, study Thai culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

 

GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

และศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆฝึกทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาลของประเทศจีน 

 Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing in 
various situations, study language use in various situations, practice 
communication skills, learn about arts and culture, tradition, religion, 
and festivals of China. 

 
GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการออกเสียง และการใช้ส านวน

ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้นักศึกษาอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 2 ชนิด 
คือ ฮิระงะนะ และคะตะคานะ รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐาน 

 Study and practice basic Japanese language skills, practice 
pronunciation and use of expressions in daily life situations, reading 
and writing 2 types of Japanese alphabets – Hiragana and katakana, 
practice basic building sentence structure. 
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GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ได้แก่ ระบบการออกเสียง ระบบสัท

อักษร ศึกษาวิธีการเขียนอักษรเกาหลีตามล าดับขีด (bishun) วิธีการเขียนอักษร
เกาหลีให้ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในสถานการณ์
จากค าศัพท์ วลี และประโยคเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมเบื้องต้น 

 Study and practice basic Korean language skills – pronunciation 
system and phonetic alphabet system, study writing Korean alphabet 
by stroke order (bishun) , writing Korean alphabet correctly, practice 
skills in listening, speaking, reading and writing in various situations 
from vocabularies, phrases and sentences for communication and 
study of basic culture. 
 

GEBLC601 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

และศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
 Study and practice skills listening, speaking, reading and writing in 

various situations, study culture of language use in various situations. 
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   1.2.4)   กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Exercise for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา ผลการออกก าลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย 

การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย การทดสอบและการประเมิน
สมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยตนเอง 
การออกก าลังกายในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็น
พ้ืนฐานในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย  

 Enhance the knowledge about physiology, effects of exercise on 
various systems of the body, prevention of injury from exercise, test 
and assessment of self-physical fitness, create a self-fitness program, 
exercise in sports and exercise for health, and practice basic of 
sports and exercises.  
 

GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพส่วนบุคคล หลักการเลือก

กีฬาเพ่ือสุขภาพ การเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย การวางแผน
การเล่นกีฬา พ้ืนฐานการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่างๆ การ
บาดเจ็บทางการกีฬา รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมกีฬา 

 Enhance the knowledge about sports science, personal health, 
principles in choosing sports for health,  playing suitable sports for 
age level or physical condition,  sport planning, basis of sport 
playing, physical fitness of various sports, injuries from playing sports, 
management model of sports contest for health, and practice in 
sport activities. 
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GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreational for Health Promotion 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ เกมนันทนาการ 

การเป็นผู้น านันทนาการ การบริหารจัดการค่ายกิจกรรมต่างๆ ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬาและ
การละเล่นพื้นบ้านของไทยและชาติต่างๆ 

 Enhance the knowledge about recreation and health promotion, 
recreation games, leader of recreational activities, management of 
camp activities, types of recreational activities, program design and 
practice of recreational activities, Thai and international folk sports. 

 
   1.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
 

GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
 การด าเนินชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพ โรคที่เกิดจากการท างานและโรคในสังคมเมือง 

ธรรมชาติบ าบัดและการแพทย์ทางเลือก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา การ
ปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลง การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจ การ
เตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 Study effect of lifestyle on health, office syndrome and disease in 
modern city, natural therapy and alternative medicine, fundamental 
knowledge of psychology, adaptation to social change, stress 
management, motivation and preparation for changing world. 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
   2.1.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1       3(3-0-6) 
 Fundamental Physics 1 

    รหัสรายวิชาเดิม  :  22051108 ฟิสิกส์พิ้นฐาน 1  
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัมและ
การชน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค จุดศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง
เกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและ   อุณหพล
ศาสตร์เบื้องต้น  คลื่นกล 
The study of vectors, Newton’ s law of motion, work and energy, 
momentum and collision, center of mass, rigid body motion, 
oscillatory motion, fluid mechanics, heat and fundamental of 
thermodynamics, mechanical waves. 
 

 FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร     3(3-0-6) 
Calculus 1 for Engineers  

    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 
รูปแบบยังไม่ก าหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต  
 The study of functions, limits and continuity of functions, differentiation of real-
valued functions, indeterminate form, applications of derivative, integration of 
real-valued functions, techniques of integration, definite integral and applications. 
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 FUNMA109 สถิติ        3(3-0-6) 
  Statistics  

    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของ
ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของค่าสถิติ การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐานกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม และการทดสอบไคสแควร์ 

   The study of preliminary statistics, probability, random variable,  
   random variable distribution, Sampling, Sampling distribution,  
   estimation and hypothesis testing of one and two sample, and chi- 
    square testing. 
 
   2.1.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 TEDCC823 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-5) 

 Engineering Drawing 
   รหัสรายวิชาเดิม :  30010101  เขียนแบบวิศวกรรม 

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออร์โธกราฟิกและ
การเขียนภาพสามมิติ การก าหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยและ
แผ่นคลี่ การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ 
Study and practice of lettering, orthographic projection, orthographic 
drawing and pictorial drawing dimensioning and tolerancing, sections, 
auxiliary views and development, freehand sketches, detail and 
assembly drawings, basic computer-aided drawing. 
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 TEDCC824 กลศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics 
 รหัสรายวิชาเดิม :  30010102  กลศาสตร์วิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน :  FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร หรือ   
     FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรงและ
ผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แรงภายใต้ของ
ไหลที่อยู่นิ่ง แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้าง โครงกรอบและเครื่องจักรกลคิเนแมติกส์
และคิเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน 
การดลและโมเมนต์ตัม 
Study of force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics 
and kinetics of particles and rigid bodies, Newton’ s second law of 
motion, work and energy, impulse and momentum. 
 

 TEDCC825 วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
 รหัสรายวิชาเดิม :  30010103  วัสดุวิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุ
วิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต เซรามิค และ
วัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติ
ต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมายสมบัติทางกลและการเสียหาย
ของวัสดุ 
Study of relationship between structures, properties, production 
processes and applications of main groups of engineering materials i.e. 
metals, polymers, ceramics and composites, phase equilibrium 
diagrams and their interpretation, mechanical properties and 
materials degradation. 
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 TEDCC826 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     3(2-3-5) 
   Computer Programming 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ 
  30020102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาที่ใช้เขียน
โปรแกรมในปัจจุบัน 
Study and practice of computer concepts, computer components, 
hardware and software interaction, current programming language, 
programming practices. 

 
  TEDEE401 วงจรไฟฟ้า       3(2-3-5) 
   Electric Circuits 
   รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
   วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบวงจรไฟฟ้า  กฎของโอห์มและเคอร์ชอฟฟ์ 
 สัญญาณแบบซายนูซอยดัล จ านวนเชิงซ้อน การวิเคราะห์วงจรตามหลักการโนด
 และเมซ ทฤษฎีบทของเทเวนินและนอร์ตัน การตอบสนองต่อเวลา  วงจรไฟฟ้า
สามเฟส การแปลงวงจรสามเฟสระหว่างแบบสตาร์กับแบบเดลต้า  การปรับปรุงตัว
ประกอบก าลังไฟฟ้า การถ่ายทอดก าลังไฟฟ้าสูงสุด วงจรรีโซแนนซ์ 
 Study and practice of the components of electric circuits.  Ohm’ s 
Law, Kirchhoff’ s Law, sinusoidal signal, complex number, Nodal and 
Mesh analysis, node analysis, Thevenin’ s and Norton’ s theorem, 
transient response, three phase circuits, star and delta transform, 
power factor, maximum power transfer, and resonance circuit. 
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  TEDEE402 วงจรดิจิทัล       3(2-3-5) 
   Digital Circuits 
   รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
   วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลขและรหัส  พีชคณิตบูลีน การลดทอนฟังก์ชัน
ลอจิก การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน การออกแบบวงจรซีเควนเชียล หน่วย
ค านวณและลอจิกด้านคณิตศาสตร์ในระบบดิจิตอล  การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็น
แอนะลอกและแอนะลอกเป็นดิจิตอล การประยุกต์ใช้วงจรดิจิตอลในงาน
อุตสาหกรรม 
Study and practice of number system and codes, Boolean algebra.  
logic functions minimization, combination logic circuits design.  
sequential logic circuit design, arithmetic and logic units in digital 
system, digital signal to analog, and analog to digital converters, and 
application of digital circuits in industrials. 

 
  TEDEE403 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า     3(2-3-5) 
   Electric Instrument and Measurement 
   รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
   วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน การซีลด์ ความปลอดภัย 
ความเที่ยงตรง ความผิดพลาด ความไม่แน่นอนของการวัด การวัดแรงดัน กระแส
และก าลั งไฟฟ้า การขยายย่านวัด  การวัด อิมพีแดนซ์ที่ ความถี่สู งและต่ า 
ทรานสดิวเซอร์ การวัดทางแม่เหล็ก เทคนิคการวัดด้วยระบบดิจิทัล สัญญาณ
รบกวน เทคนิคในการท าอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน ออสซิลโลสโคป 
Study and practice of standard instrument, shield, security, accuracy, 
error, uncertainty of measurement, voltage current and power 
measurement, high and low impedance measurement, transducer, 
magnet measurement, measurement of digital system, noise and 
signal to noise ratio, Oscilloscope. 
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  TEDEE404 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น      3(2-3-5) 
   Basic Electronic 
   รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
   วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์พาสซีฟ ทฤษฎีสารกึ่งตัวน า  คุณสมบัติและ
วงจรการใช้งานของไดโอด คุณสมบัติและการจัดไบแอสของทรานซิสเตอร์รอยต่อ
ไบโพลาร์  คุณสมบัติและการจัดไบแอสของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า เสถียรภาพ
ของวงจรที่ มี การจัดไบแอส คุณสมบัติ และวงจรการใช้ งานของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพิเศษต่าง ๆ ออปแอมป์ การอ่านข้อมูลจ าเพาะของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จากเอกสารข้อมูลของตัวอุปกรณ์ โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้งาน 
Study and practice of passive device, semiconductor theory, diode, 
bipolar junction transistor, filed effect transistor, biasing, special 
electronic device, opamp, data sheet, program for analysis to 
electronic circuit and application. 

 
  2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
   ก)  วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 
 TEDEE101 ปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิศวกรรม     1(0-3-1) 
   Basic Engineering Skill 
   รหัสรายวิชาเดิม :   32021101  ปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิศวกรรม  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานวิศวกรรม  การอ่านแบบและถ่ายแบบ  
เครื่องมือวัดทางกล  พ้ืนฐานงานเจาะ กลึง ไส ตะไบและปรับแต่งพ้ืนฐาน งาน
เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าและแก๊ส 

Practice of safety in engineering, reading and modeling, mechanical 
measuring instruments, basic drilling, turning, planning, rasping and 
basic adjustments, are welding and gas-welding. 
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 TEDEE102 การติดตั้งไฟฟ้า                        3(1-6-4) 
Electrical Installation 

รหัสรายวิชาเดิม :   32020005  การติดตั้งไฟฟ้า             
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ  ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า  มาตรฐานการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า  การใช้เครื่องมืองานติดตั้งระบบไฟฟ้า  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  การต่อ
สายไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารและนอกอาคาร  
ระบบไฟฉุกเฉิน ระบบเตือนภัย และระบบป้องกันฟ้าผ่า      
Study and practice of electrical safety and security, standards for 
installation of electrical system, using the equipment for installation 
of electrical systems, electric measuring instruments, connect electric 
wire, electrical installation and wiring inside and outside buildings, 
emergency lighting system, warning systems, lightning protection 
systems. 

 

 TEDEE103 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์     2(0-6-2) 
Transformer and Motor Winding 

รหัสรายวิชาเดิม :   ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าบ๊อบบิ้น  การพันหม้อแปลงขนาดเล็ก การหาล าดับขั้ว  
การต่อหม้อแปลงเฟสเดียวกับระบบไฟสามเฟส  การถอดประกอบมอเตอร์  ฝึก
เขียนไดอะแกรม ค านวณพร้อมพันมอเตอร์สปลิตเฟส  มอเตอร์สามเฟส  และ
มอเตอร์พัดลม 
Practice of making bobbin lace, wiring of small transformer, 
sequencing the terminal, connect single-phase transformers with 
three-phase power systems, dismantling the motors, writing diagrams, 
calculation and wiring of split-phase motors, three-phase motor and 
fan motor. 
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 TEDEE104 การท าความเย็นและปรับอากาศ     3(2-3-5) 
Refrigeration and Air–Conditioning 

รหัสรายวิชาเดิม :   ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์  การท าความ
เย็นแบบอัดไอ วัฎจักร การท าความเย็นแบบอัดไอ คุณสมบัติของอากาศและ
กระบวนการปรับอากาศ อุปกรณ์ในระบบท าความเย็น สารท าความเย็น  ภาระ
ของการท าความเย็นและปรับอากาศ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบท่อท าความเย็น  
การท าสุญญากาศและเติมสารท าความเย็น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  การ
ทดลองระบบเครื่องท าความเย็นแบบอัดไอ และการตรวจสอบบ ารุงรักษา 
Study and practice of the basic principles of thermo dynamics, the 
vapor compression refrigeration, cycle of the vapor compression 
refrigeration, features of the air and air-conditioned process, 
equipment in refrigeration systems, refrigerant, load of refrigeration 
and air conditioning, practice on the pipe of the refrigerant system, 
evacuating and filling the refrigerant, installation of air conditioning, 
performance testing of vapor compression system and maintenance. 

 
 TEDEE105     โรงต้นก าลังไฟฟ้า      2(2-0-4)
    Electric Power Plants 

รหัสรายวิชาเดิม :   ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับกราฟของโหลด และตัวประกอบโหลด โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ า พลังไอ
น้ า กังหันแก๊ส ดีเซล พลังงานนิวเคลียส์ และโรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  
การติดตั้งกลไกของระบบจ่ายก าลังไฟฟ้า 

Study of lode curve and load factor, plants of hydropower, steam 
power, gasturbine, diesel, nuclear energy, and combined heat, 
installations the mechanisms of the electric powers distribution. 
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 TEDEE106 การส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า                                              2(2-0-4) 
Electric Power Generation Transmission and Distribution 
รหัสรายวิชาเดิม :   32022312  การส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี    
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของโครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง คุณลักษณะของ
โหลด การหาแรงดึงและระยะหย่อนของสายส่งไฟฟ้า พารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้า 
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าโครงข่ายระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า
และการจัดบัสในระบบไฟฟ้า ระบบต่อหน่วย 
Study of the fundamental structure of the power system, 
characteristics of the load, sag and tension of transmission line, 
parameter of transmission line, the relationship between current and 
voltage, network of power transmission and distribution and per-unit 
system. 

 
 TEDEE107 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1      3(2-3-5) 

Electrical Machines 1 

รหัสรายวิชาเดิม :   ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  TEDEE401  วงจรไฟฟ้า   
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานสนามแม่เหล็ก การ
สูญเสียในแกนเหล็ก การท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรสมมูล เฟสเซอร์
ไดอะแกรมและสมรรถภาพ หม้อแปลงไฟฟ้า การออกแบบพ้ืนฐานของหม้อแปลง  
ส่วนประกอบหม้อแปลงก าลัง หม้อแปลงหลายเฟสและกลุ่มเวกเตอร์ การเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล พ้ืนฐานการท างานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า สภาวะ
ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากรณี แรงบิดคงที่ โครงสร้างและคุณลักษณะทั่วไปของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง หลักการการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์
กระแสตรง 

Study and practice of the magnetic circuit.  Energy of the magnetic field, the 
loss in the core The function of a transformer equivalent circuit diagram, 
stereotypical and competency, transformer, the basic design of the 
transformer, transformers are components multi-phase transformer and vector, 
the converting of electrical energy into mechanical energy, the basic operation 
of electrical machinery, the state of the electrical, mechanical torque constant 
structure and mechanical characteristics of DC and the speed control of DC 
motors. 
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 TEDEE108 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2      3(2-3-5) 
Electrical Machines 2 

รหัสรายวิชาเดิม :   ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  TEDEE107  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ วงจร
สมมูลและคุณลักษณะรวมทั้งสมรรถภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับแบบเหนี่ยวน าทั้งเฟสเดียวและสามเฟส การวิเคราะห์เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าทั้งแบบอะซิงโครนัสและแบบซิงโครนัส หลักการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสสลับและการป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

Study and practice of the structure and operation of mechanical 
alternator, the equivalent circuit including the performance and 
features of the generator, the induction motors single phase motors 
and three phase motors, analysis of mechanical power, a 
synchronous and a-synchronous machine, the mechanical control 
and the prevention of electrical machine. 
 
 

 TEDEE109 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและนิวแมติก    3(2-3-5) 
Electrical Control Motor and Pneumatic 
รหัสรายวิชาเดิม :   32025301  การควบคุมไฟฟ้าและนิวแมติก 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานควบคุม หลักการท างานของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการสตาร์ท
มอเตอร์แบบต่างๆ  การควบคุมมอเตอร์แบบอัตโนมัติ  อุปกรณ์นิวเมติกส์และการ
ควบคุมระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 

Study and practice of the selection of electrical equipment in 
controls, principle of used equipment in motor control, practice in 
the starting of the various motor, automatic motor control, 
pneumatic equipment and pneumatic controls system in industrial 
applications. 
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 TEDEE110 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์     3(2-3-5) 
    Programmable Controller 

รหัสรายวิชาเดิม :   32025302  โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์  ค าสั่งพ้ืนฐาน  การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ การใช้
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ควบคุมงานอุตสาหกรรม  ระบบเชื่อมโครงข่ายและ
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ 
Study and practice of construction and principle of programmable 
controller, basic commands, programming motor control, using 
programmable controllers in industrial control, connectivity network 
and sensor devices. 

 
 TEDEE111 การออกแบบระบบไฟฟ้า      2(2-0-4) 

Electrical System Designs 

รหัสรายวิชาเดิม :   32022418  การออกแบบระบบไฟฟ้า  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า  การป้องกันและอุปกรณ์ป้องกัน
ระบบไฟฟ้า  การวางแผนออกแบบระบบไฟฟ้า  การก าหนดขนาดสายประธาน
ไฟฟ้า  สายป้อนและวงจรย่อย  การออกแบบระบบไฟฟ้า  ส าหรับบ้านพักอาศัย  
อาคารชุด  อาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม  เทคนิคการปรับปรุงเพาเวอร์
แฟคเตอร์  ระบบการต่อลงดิน  และระบบป้องกันฟ้าผ่าส าหรับอาคาร  

Study of standard of electrical system design, protection and 
electrical protection device, planning electrical system design, 
determine the size of main feeder, feeder and branch circuit, 
electrical system designs for resident, condominium, commercial 
building and factory, techniques for power factor improvement, 
grounding system, lightning protection systems for buildings. 
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 TEDEE112 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์    1(0-3-1) 
Computer–Electrical Drawing 

รหัสรายวิชาเดิม :   32024302  การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
วิชาบังคับก่อน :  TEDEE111 การออกแบบระบบไฟฟ้า  

  หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Visio 
และ โปรแกรม Auto CAD  โดยการเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า  ชุดค าสั่งในการ
เขียนแบบ  ชุดค าสั่งในการแก้ไขภาพ  การเขียนเส้นบอกขนาด  การเขียนแบบ
ระบบไฟฟ้า  และการพิมพ์แบบแปลน  
Practice of drawing by a computer program such as Visio and Auto 
CAD program, symbol of electricity, set of instructions in drawing, set 
of instructions in correction, writing dimension line, power system 
drawing, printing drawing. 

 
 TEDEE113 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า   1(0-3-1) 

Electrical Technical Education Pre-Project  
รหัสรายวิชาเดิม :   32027410  การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าบทความ  งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  
ทางด้านการศึกษาหรือด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  การตั้งชื่อโครงงาน  วิธีการเขียน
รายงาน  ความเป็นมาของปัญหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ขั้นตอนและแผนการ
ด าเนินงาน  การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การ
รายงานความก้าวหน้า  และการน าเสนอโครงงาน 

Practice of study and research in article, research, invention and 
innovation on education or electrical engineering, naming project, 
how to write a report, history of the problem, objective, extent, step 
and operational plans, prepare material and equipment, collecting 
and analyzing data, progress report, presentation. 
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 TEDEE114 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า    3(1-6-4) 
Electrical Technical Education Project 

รหัสรายวิชาเดิม :   32027411  โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

    วิชาบังคับก่อน :  TEDEE113  การเตรียมโครงงานครุศาสตร์ 
       อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนการสร้างโครงงาน ตามหัวข้อ
โครงงานในรายวิชา  การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าออกแบบ
โครงงาน  สร้างโครงงานตามแบบตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
ผลงานอันเกิดประโยชน์ต่อสายวิชาที่ศึกษา หรือต่อสังคม และน าผลงานเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงาน 

Study and practice of of the planning steps for creating a project 
following the project work topics, electric industrial education project 
preparation, project design, project creating, application of 
technology to bring the educational and social benefits social and 
presenting to the committee of the project examination of the 
project. 
 

TEDEE115 ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมไฟฟ้า                    1(0-40-0)                 
Training in the Workplace Electrical Engineering 

    รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ปฏิบัติการฝึกงานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าใน
สถานประกอบการ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการท างาน โดยจะต้อง
มีระยะเวลาในการปฏิบัติการฝึกงานไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง โดยผ่านความ
เห็นชอบของสาขาวิชา นักศึกษาจะต้องบันทึกและรายงายผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างอาจารย์
และสถานประกอบการ 
หมายเหตุ: การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. 
(พอใจ) และ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Practice of the training in Electrical Engineering establishment, for the 
enchantment of working experiences and skills.  It takes place not 
less than 150 work hours,  presented in a written report, evaluate 
under teachers and establishment. 
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   ข)  วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 TEDEE405 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า     3(3-0-6) 
    Electrical Engineering Mathematics 
    รหัสรายวิชาเดิม :  32012203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า   
    วิชาบังคับก่อน :  FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานของตัวแปรเชิงซ้อน การวิเคราะห์เวกเตอร์และการ
ประยุกต์ใช้  ทฤษฎีของอนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์และการน าไปใช้วิเคราะห์
รูปคลื่นไฟฟ้า ทฤษฎีการแปลงลาปลาซและการน าไปใช้วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  
Study of complex variables, vectors analysis and application,  
Fourier’ s series theory, Fourier transform and electrical waves 
analysis application, Theorems of Laplace Transform and electrical 
circuits analysis application. 

 
 TEDEE201 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1      3(2-3-5) 
   Electronic Circuits 1 
    รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
    วิชาบังคับกอ่น :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์ขยายสัญญาณ วงจร
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าขยายสัญญาณ ผลตอบสนองเชิงความถี่ของวงจรขยาย
สัญญาณ วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายก าลัง วงจรสวิตช์ของ
ทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า วงจรมัลติไวเบรเตอร์ 
วงจรขยายความแตกต่าง วงจรขยายเครื่องมือวัดและพ้ืนฐานวงจรรวม 
Study and practice of bipolar junction transistor amplifier circuits, 
field effect transistor amplifier circuits, frequency response of 
amplifier circuits, multistate amplifier circuits, power amplifier circuits, 
bipolar junction transistor and field effect transistor in switch circuit, 
multivibrator circuit, differential amplifier circuit, instrumentation 
amplifier circuits and basic of integrated circuit. 
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 TEDEE202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2      3(2-3-5) 
    Electronic Circuits 2 
    รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE201   วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานออปแอมป์ วงจรขยาย
ที่มีการป้อนกลับ วงจรกรองความถี่   วงจรก าเนิดความถี่และเฟ สล็อกลูป 
วงจรขยายเฉพาะช่วงความถ่ี  แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
Study and practice of characteristics and application of operation 
amplifier (OPAMP), feedback amplifier circuits, frequency filter circuits, 
oscillator circuits, phase lock loop circuits, tune amplifier circuits, 
direct current power supply. 

 
 TEDEE203 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม     3(2-3-5) 
                         Industrial Electronics  
    รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ก าลังในงาน
อุตสาหกรรมชนิดต่างๆ อุปกรณ์ไทรีสเตอร์ วงจรทริกเกอร์ การควบคุมเฟส วงจร
แปลงผัน  เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 
 Study and practice of characteristics and application of transducers, 
power electronics devices in industry, thyristor devices, trigger circuits, 
phase controlled, converter circuits and electronic instrument in 
industry. 
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 TEDEE204 ไมโครโปรเซสเซอร์      3(2-3-5) 
   Microprocessor  
    รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE402  วงจรดิจิทัล    
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม  ชุดค าสั่ง การเขียนโปรแกรมภาษาแอส
แซมบลี การแปลงภาษาแอสแซมบลี้เป็นภาษาเครื่อง การตรวจสอบและแก้ไข
โปรแกรม ฮาร์ดแวร์ของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ การเชื่อมต่อกับภาษาระดับสูง 
การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในการเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ภายนอก 
 Study and practice of the architecture of the microprocessor, 
instruction set, principles of assembly language programming, 
compiler, debug program, hardware of microprocessor system, higher 
language interfacing, and application of using microprocessors to 
hardware interface and controlled. 

 
 TEDEE205 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6) 
    Electromagnetic Field 
    รหัสรายวิชาเดิม :  32015201 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 
    วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและฉนวน ตัวเก็บประจุ การพาและการ
น ากระแส สนามแม่เหล็กสถิต ความเหนี่ยวน า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา 
สมการของแม็กเวลซ์ การเคลื่อนที่ของคลื่นผ่านตัวกลางต่างๆ การแผ่ของคลื่น 
ระบบสายส่งและท่อน าคลื่น 
 Study of electrostatic fields, conductors and dielectrics, capacitance, 
convection and conduction currents, magnetostatic fields, 
inductance, time-varying electromagnetic fields, Maxwell’s Equations, 
propagation of plane wave, the wave propagation in dielectrics and 
conductors, radiation, transmission lines and wave guide. 
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 TEDEE206 หลักการของระบบส่ือสาร     3(3-0-6) 
    Principles of Communication System 
    รหัสรายวิชาเดิม :  32015202 หลักการของระบบสื่อสาร 
    วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของระบบสื่อสารด้วยสัญญาณไฟฟ้า  โมเดลของการสื่อสาร
ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย  กล่าวน าเกี่ยวกับสัญญาณและระบบ  สเปคตรัมของ
สัญญาณและการประยุกต์ของอนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ การมอดูเลตและ
ดีมอดูเลตแบบ AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM, PM  สัญญาณรบกวนที่เกิดข้ึน
ในระบบสื่อสาร การมอดูเลตแบบไบนารี ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ ความถี่ไนควิสท์
และการจัดระดับ (Quantization) การมอดูเลตแบบพัลส์ PCM และ DM เทคนิค
การมลัติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์กล่าวน าเกี่ยวกับสายน าสัญญาณการแพร่กระจาย
คลื่น อุปกรณ์การสื่อสารและไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านดาวเทียมและการสื่อสาร
ทางแสงเบื้องต้น 
Study of the principles of communication with electrical signal, 
communication models, wire/cable and wireless/radio, introduction 
to signal and system, spectrum of signal and applications of Fourier 
series and transform, analog modulation and demodulation, AM, DSB, 
SSB, FM, NB/WBFM, PM, noises in analog communication, binary 
baseband modulation, Nyquist’s Sampling Theory and quantization, 
pulse analog modulation, PCM, DM, multiplexing techniques, 
introduction to transmission lines, radio wave propagation, microwave 
components and communication, satellite communications, optical 
communication. 
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 TEDEE207 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล     3(3-0-6) 
    Digital Signal Processing 
    รหัสรายวิชาเดิม :  32014408  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 
    วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาและทบทวนเกี่ยวกับ สัญญาณเวลาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง  การวิเคราะห์
สเปกตรัม  การลดอัตราสุ่ มลงและสัญญาณสุ่ ม อีกครั้ ง (Decimation and 
Interpolation) การปรับอัตราการสุ่มตัวอย่างสัญญาณ การแปลงฟูเรียร์แบบไม่
ต่อเนื่อง วิธีความน่าจะเป็นส าหรับการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ออกแบบวงจร
กรองดิจิทัลแบบผลตอบสนองอิมพัลส์อนันต์ และผลตอบสนองอิมพัลส์จ ากัด  
ระบบหลายอัตราสุ่ม การแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วย กล่าวน าเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล เช่น การประมวลผลภาพ  เสียงพูด 
เสียงเพลง การประมวลผลแบบแถวล าดับ และการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน 
Study of continuous-time and discrete-time signals, spectral analysis, 
decimation and interpolation, sampling rate conversion, DFT, 
probabilistic methods in DSP, design of FIR, IIR digital filters, multirate 
systems and filter banks, discrete wavelet transform, introduction to 
some DSP applications such as image processing, speech and audio 
processing, array processing and further current applications. 
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 TEDEE208 สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร    3(3-0-6) 
    Communication Network and Transmission Lines 
    รหัสรายวิชาเดิม :  32015430  วิศวกรรมสายส่งและโครงข่ายสื่อสาร  
    วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย  โครงสร้างสายส่งสัญญาณ 
วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์สายส่งสัญญาณสื่อสาร  ความสัมพันธ์ของเมทริกซ์แบบ Y, 
Z, F, G, H  การเชื่อมต่อกันของวงจรโครงข่ายพ้ืนฐาน  การแปลงโครงข่าย  
ปริมาณการส่งผ่าน  เทคนิควงจรการส่งผ่านสัญญาณ  การกรองคลื่น  การลดทอน  
การแมตช์ค่าอิมพิแดนซ์  ทฤษฎีสายน าสัญญาณ  สมการ  กฎและวิธีการ  ตัวกลาง  
ความถี่สูง  และค่าคงที่ต่างๆ  การตกกระทบและการสะท้อนคลื่น  อัตราส่วนคลื่น
นิ่ง  คุณสมบัติของสายปลายเปิด ปิด และต่อโหลด  สายน าสัญญาณที่มีการ
สูญเสียและไม่มีการสูญเสีย  การสะท้อนในโดเมนเวลา  แผนภาพการตีกลับ 
(bounce diagrams)  การเกิ ดครอสทอล์ กแบบขอบ เขตใกล้  (Near end 
crosstalk: NEXT) และครอสทอล์กแบบขอบเขตไกล (Far end crosstalk: 
FEXT)  สัญญาณความแตกต่าง  สายน าสัญญาณแบบรวม  ชนิดของสายเคเบิล  
สายบิดคู่ตีเกลียวชนิดไม่มีการกั้นสัญญาณรบกวน  สายโคแอ็กเชียล  มาตรฐาน
ต่าง ๆ ส าหรับสายน าสัญญาณในปัจจุบัน  การประยุกต์ใช้สายส่งสัญญาณและ
โครงข่ายการสื่อสาร  
Study of wire and wireless communication, wire communication 
network, Y, Z, F, G, H matrix, relation, connection and basic circuits, 
network transformation, transmission quantities, signal transmission 
circuit techniques, wave filters, attenuator, impedance matching, 
transmission line theory, equation, solution for low, medium, high 
frequencies, primary and secondary constant, incident and reflected 
waves, standing wave ratio, line characteristics for open, short, 
terminated load, lossless, and lossy lines, reflections in time domain, 
bounce diagrams, near-end and far-end crosstalk, differential 
signaling, composite line, types of cable, unshielded twisted pair, 
coaxial cable and current cable standards. 
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 TEDEE209 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  1(0-3-1) 
    และโทรคมนาคม 
                       Electronic and Telecommunication Technical  
    Education Pre-Project 
    รหัสรายวิชาเดิม :  32017303  การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
                                                                       อิเล็กทรอนิกส์ 
    วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าบทความงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 
ทางด้านการศึกษาหรือด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนของการท าโครงงาน 
การตั้งชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต แผนการ
ด าเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการ
เขียนรายงาน การรายงานความก้าวหน้า และการน าเสนอโครงงาน  
Practice of the literature of research articles, inventions, innovations 
in education or electronic engineering, project step, project naming, 
project objectives, the extent of project, project planning, preparing 
materials and equipment, collecting and analysis information, 
methodology of project report, the project progress report and 
presentation. 
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 TEDEE210 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3(1-6-4) 
    Electronic and Telecommunication Technical  
    Education Project 

 รหัสรายวิชาเดิม :  32017404 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วิชาบังคับก่อน :    TEDEE209 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์ 

       อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนการสร้างโครงงานตามหัวข้อโครงงาน
ในรายวิชาการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบ
โครงงาน สร้างโครงงานตามแบบ การทดสอบและสรุปผลโครงงานจัดท ารายงาน
และน าผลงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงาน 
Study and practice of methodology and planning of project step in 
project tittle form TEDEE209 Electronic Technical Education Pre-
Project, project designs, constructing project, project testing and 
conclusion in the form of a written report and an oral presentation to 
a committee. 
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 TEDEE211 ฝึกงานในสถานประกอบการ 1             1(0-40-0) 
    Training in the Workplace 1 
    รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ปฏิบัติการฝึกงานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมในสถานประกอบการ สถานประกอบการ หรือ
แหล่งวิทยาการ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการท างาน โดยจะต้องมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติการฝึกงานไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง โดยผ่านความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา นักศึกษาจะต้องบันทึกและรายงายผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างอาจารย์
และสถานประกอบการ 
หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) 
พ.จ. (พอใจ) และ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Practice of the training in electronic and telecommunication 
engineering establishment, small and medium enterprises (SME)  or 
academic resources, for the enchantment of working experiences and 
skills, (not less than 150 work hours) , presenting in a written report, 
evaluating under teachers and establishment. 

 
 TEDEE212 ปฏิบัติวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน             1(0-3-1) 
    Basic Electronic Engineering Skill 
    รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ปฏิบั ติ การเกี่ ยวกับการใช้ เครื่องมือวัด ในการวัดคุณ สมบั ติของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทพาสซีฟ และประเภทไวงาน อ่านและเขียนสัญลักษณ์ทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  อ่านและเขียนวงจร Schematic  ต่อวงจรลงบนแผ่นต่อ
วงจร ประกอบชิ้นงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์  
Practice of measurements of the properties of passive and active 
electronic components, read and write electronics symbols, 
schematic circuits, assembly the circuits and electronic production. 
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  ค)  วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
TEDEE405  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า     3(3-0-6) 
    Electrical Engineering Mathematics 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  32040206  คณิตศาสตรส์ าหรับวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
    วิชาบังคับก่อน  :  FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานของตัวแปรเชิงซ้อน การวิเคราะห์เวกเตอร์และการ
ประยุกต์ใช้  ทฤษฎีของอนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์และการน าไปใช้วิเคราะห์
รูปคลื่นไฟฟ้า ทฤษฎีการแปลงลาปลาซและการน าไปใช้วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  
Study of complex variables, vectors analysis and application,  
Fourier’ s series theory, Fourier transform and electrical waves 
analysis application, Theorems of Laplace Transform and electrical 
circuits analysis application. 

 
TEDEE301  งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม  1(0-3-1) 
  Basic Engineering Skills 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด เครื่องมือกล
พ้ืนฐาน การเชื่อมประสาน เครื่องมือทั่วไป หลักการปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางด้าน
วิศวกรรมอย่างปลอดภัย 
Practice of the basics of engineering, related instrumentation, 
mechanical basis, the interface general tools, the basic principles and 
practices of engineering safety. 
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 TEDEE302 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Foundations for Computer Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วยหัวข้อในวิยุตคณิต ได้แก่ ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ เซต พีชคณิตบูลีน 
ตรรกะล าดับที่หนึ่ง การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ การนับเบื้องต้น การวนซ้ า และการ
เรียกซ้ า หัวข้อในพีชคณิตเชิงเส้น ได้แก่  ฐาน ปริภูมิ เวกเตอร์ การตั้ งฉาก  
การเขียนระบบสมการเชิงเส้นในรูปแบบเมทริกซ์ เมทริกซ์ผกผัน การแปลงเชิงเส้น 
และการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ และหัวข้อในเรื่องความน่าจะเป็น
และสถิติ  ได้ แก่  ตั วแปรสุ่ มวิยุ ต  ตั วแปรสุ่ มต่ อ เนื่ อง ค่ าคาดหมาย และ
กระบวนการสโตแคสติก รวมถึ งการใช้ซอฟต์แวร์ เชิ งคณิ ตศาสตร์  และ 
การประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรม  
 Study of fundamental mathematics concepts essential to computer 
engineering, covering topics in discrete mathematics, functions, 
relations, sets, Boolean Algebra principles, first-order logic, proof 
techniques, counting, iteration and recursion, topics in linear algebra, 
bases, vector spaces, orthogonality, matrix representations of linear 
systems, matrix inversion, linear transformations, solution of linear 
systems, and topics in probability and statistics, discrete random 
variables, continuous random variables, expectation, and stochastic 
processes, including the uses of mathematical software and their 
applications in solving real-life engineering problems. 
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 TEDEE303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  3(2-3-5) 
  Data Structure and Algorithms 
  รหัสรายวิชาเดิม  : 32041203 
  วิชาบังคับก่อน  :  TEDCC826  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การแทนข้อมูล โครงสร้างและการออกแบบข้อมูลแบบ
อาร์เรย์ สแต็ก คิว ลิงค์ลิสต์ ต้นไม้ กราฟ การจัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้ันตอนวิธี  
Study and practice of data representations and data structures 
( arrays, stacks, queues, trees and graphs, searching and sorting 
analysis of algorithms. 
 

 TEDEE304 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-3-5) 
  Computer Architecture and Organization 
  รหัสรายวิชาเดิม :  32042204  โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ 
                                          ระบบคอมพิวเตอร์  
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง 
ชุดค าสั่ง ระบบหน่วยความจ า หน่วยควบคุมการท างานและระบบบัส การจัดการ
ข้อมูลตัวเลข การเชื่อมต่อและสื่อสารกับช่องรับส่งข้อมูล การใช้อุปกรณ์สนับสนุน 
การวัดประสิทธิภาพ ตัวประมวลผลแบบหลายตัว ระบบกระจายการท างาน 
Study and practice of computer architectures, processors, instruction 
set, memory system, control unit and bus, computer arithmetic, 
input/output interfacing and communication, peripheral subsystems, 
measuring performance, multi/ many-core architectures, distributed 
system architectures. 

 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

 

 TEDEE305 ระบบปฏิบัติการ   3(2-3-5) 
  Operating System 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  32041204  ระบบปฏิบัติการ 
  วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE303 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ชนิดของ
ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ การแบ่งปันทรัพยากร การจัดการหน่วย
ประมวลผล การจัดการโพรเซสและเทรด การจัดการหน่วยความจ า การจัดการ
อุปกรณ์ การแบ่งความจ าและชุดค าสั่งเป็นส่วนและเป็นหน้า หน่วยความจ าเสมือน 
ขั้นตอนของการจัดตารางการประเมินผลการท างาน ปัญหาการติดตาย การป้องกัน
แหล่งทรัพยากร ความมั่นคงและปลอดภัยของทรัพยากร การศึกษาตัวอย่างเป็น
ราย ๆ 
Study and practice of computer operating system, type of operating 
system, sharing resources, processor unit and process with thread 
management, device and memory management, instruction and 
memory sharing, virtual memory, process of scheduling evaluation 
work, deadlocks problem, resource protection and security, case 
study. 

 
 TEDEE306 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  3(2-3-5) 
  Data Communication and Networks 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พ้ืนฐานของการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  เน้น Physical  Datalink layer ทฤษฎีเครือข่ายท้องถิ่น เครือข่าย
แบบวงกว้าง เครือข่ายแบบเสมือน โปรโตคอล TCP/IP การอ้างแอดเดรสแบบ IP 
การท าซับเนต การค้นหาเส้นทาง (routing) แบบต่างๆการตั้งค่าอุปกรณ์ โดยใช้ 
เราท์เตอร์และสวิทช์ชิงในการให้บริการสื่อสารข้อมูลแบบมีสายและไร้สาย โดย
อาศัยโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ 
Study and practice of basic data communication, architecture of computer 
network with emphasis on physical and data link layer, local networks, wide 
area networks, virtual networks, TCP/IP protocol, IP addressing, subnet, types of 
routing, equipment configuration, uses of routers and switches in wired and 
wireless communication services using simulator software. 
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 TEDEE307 การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-3-5) 
  Microcontroller System Design and Interface  
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE402 วงจรดิจิทัล 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและโครงสร้างของ ไมโครคอนโทรลเลอร์
ชุดของค าสั่งเครื่องการต่อประสานและการจัดการหน่วยความจ า การต่อประสาน
และการจัดการการรับเข้าและการส่งออก การขัดจังหวะ ภาษาเครื่องและ
ภ าษ าแอส เซม บ ลี  ก ารออก แบ บ ฮาร์ ด แ ว ร์  และก าร เขี ย น โป รแกรม
ไมโครคอนโทรล เลอร์  การประยุกต์ของไม โครคอน โทรล เลอร์  รวมถึ ง 
การประยุกต์ใช้ส าหรับอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
Study and practice of microcontroller architecture and structure, instruction set, 
memory interfacing and management, input-output interfacing and 
management, interrupts, machine language and assembly language, hardware 
design and microcontroller programming, applications of microcontrollers and 
applications in Internet of things. 

 
 TEDEE308 วิศวกรรมฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น 3(2-3-5) 
  Introduction to Database and Big Data Engineering 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE303 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 

 ศึกษาแลปฏิบัติเกี่ยวกับ แนะน าเกี่ยวกับฐานข้อมูลสมัยใหม่ ข้อมูลขนาดใหญ่ และ
การใช้งานภาษา SQL/NoSQL/NewSQL สตอร์โพรซีเดอร์ และ ทริกเกอร์ การ
ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล การท าความสะอาดข้อมูลและการน าข้อมูลเข้า การ
ส ารองข้อมูลและการคืนสภาพข้อมูล การจัดการทรานแซคชันและการท างาน
พร้อมกัน การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และขยายขีดความสามารถ ความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้งานส าหรับอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
 Study and Practice of introduction to Modern Databases Big Data and Use 
Cases, SQL/ NoSQL/ NewSQL, Stored procedure and Triggers, Designing and 
deploying distributed relational/NoSQL database systems, Data Extraction and 
Wrangling, Data Storage, Backup and restore data, Distributed Computing 
Platforms Transaction processing and Concurrency Control, Large-scale data 
processing, e.g. Apache Spark, SQL, Security permission and privilege, Scalability, 
Big Data Analytics with Machine Learning, Applications in Internet of Things. 
 



112 
 

 

 TEDEE309 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-3-5) 
  Computer Networks 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  32043202  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE306 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ โปรโตคอล TCP/IP   โดยอาศัยโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ 
การน าใช้งานเทคโนโลยี IPV4 ร่วมกับ IPV6 ออกแบบเครือข่ายระดับ campus การ
ส ารองระบบเครือข่าย การให้บริการ Server ต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายเช่น DNS, Mail, 
Web, VoIP, Proxy และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับหน่วยงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
 Study and practice of TCP/ IP protocol using simulator software, design of 
campus-wide networks using IPv4  and IPv6 , network fault tolerance, 
network services such as DNS, mail, web, VoIP, Proxy, others necessary for 
an organization, and applications in internet of things. 
 

 TEDEE310   การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1) 
  Computer Technical Education Pre-Project 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  32045498  การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษาค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
ทางด้านการศึกษาหรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การตั้งชื่อ-โครงงาน วิธีการเขียน
รายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดา
เนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การ
รายงานความก้าวหน้า และการนาเสนอโครงงาน 
 Practice of the literature of research articles, inventions, innovations 
in education or computer engineering, project step, project naming, 
project objectives, the extent of project, project planning, preparing 
materials and equipment, collecting and analysis information, 
methodology of project report, the project progress report and 
presentation. 

 
 
 
 
 



113 
 

 

 TEDEE311   โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 3(1-6-4) 
  Computer Technical Education Project 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  32045499  โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE310 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนการสร้างโครงงาน ตามหัวข้อ
โครงงานในรายวิชา การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 
ออกแบบโครงงาน สร้างโครงงานตามแบบตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างผลงานอันเกิดประโยชน์ต่อสายวิชาที่ศึกษา หรือต่อสังคม และนาผลงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงาน  
 Study and practice of methodology and planning of project step in 
project tittle form TEDEE310    Computer Technical Education  
Pre-Project, project designs, constructing project, project testing and 
conclusion, be presented in the form of a written report and an oral 
presentation to a committee. 

 
 TEDEE312   ฝึกงานในสถานประกอบการ                               1(0-40-0) 
  Training in the Workplace 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี  
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

ปฏิบัติการฝึกงาน ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติ งานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความช านาญ มี
ทักษะและประสบการณ์งานอาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติการฝึกงานไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง โดยผ่านความเห็นชอบของ
สาขาวิชา นักศึกษาจะต้องบันทึกและรายงายผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และสถาน
ประกอบการ  
 หมายเหตุ การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) 
พ.จ. (พอใจ) และ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Practice of the training in computer engineering establishment or academic 
resources. For the enchantment of working experiences and skills. It takes place 
not less than 150 work hours.  Presented in a written report.  Evaluate under 
teachers and establishment. 
 Note: Evaluation studies to the scale of the S (Satisfactory) and U  
(Unsatisfactory) 
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  2.3)  กลุ่มวิชาชีพเลือก 
      ก)  วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 
 TEDEE405 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า     3(3-0-6) 
    Electrical Engineering Mathematics 
    รหัสรายวิชาเดิม :  32021201  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
    วิชาบังคับก่อน :  FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานของตัวแปรเชิงซ้อน การวิเคราะห์เวกเตอร์และการ
ประยุกต์ใช้  ทฤษฎีของอนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์และการน าไปใช้วิเคราะห์
รูปคลื่นไฟฟ้า ทฤษฎีการแปลงลาปลาซและการน าไปใช้วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  
Study of complex variables, vectors analysis and application,  
Fourier’ s series theory, Fourier transform and electrical waves 
analysis application, Theorems of Laplace Transform and electrical 
circuits analysis application. 

 
 TEDEE116 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง     3(2-3-5) 

Power System Protection 
รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับสาเหตุและสถิติของการเกิดฟอลท์หลักการของ 
การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง เซอร์กิตอินเตอร์รับเตอร์  ตัดตอนอัตโนมัติ ฟิวส์ 
หม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดัน หลักการ โครงสร้างและคุณลักษณะของ
รีเลย์ระบบป้องกันรีเลย์กระแสเกินและแรงดันเกิน  รีเลย์ผลต่าง  รีเลย์รู้ทิศทาง  
รีเลย์วัดระยะทาง การแบ่งโซนของระบบป้องกัน การประสานการท างานของรีเลย์  
การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ ไฟฟ้า บัส หม้อแปลง สายส่ง และสาย
ป้อน 

Study and practice of the fault.  The principle of power system 
protection, circuit inter rupter circuit breaker, fuses, current 
transformers, and voltage transformers, voltage characteristics, The 
principles and structure of protection relay, over current relays, over 
voltage relays, differential relays direction relay, distance relays. 
Protection zone and relay coordinate, motors, generators, 
transformers, bus, feeder and transmission lines protection. 
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 TEDEE117 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง                                             3(2-3-5) 
Electric Power System Analysis 
รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE106  การส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการค านวณโครงข่ายการส่งและการจ่ายก าลังไฟฟ้า 
การศึกษาโหลดโฟล์วการวิเคราะห์วงจรลัดแบบสมมาตรการวิเคราะห์วงจรลัดแบบ
ไม่สมมาตร การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังเบื้องต้น 
Study and practice of transmission and distribution networks 
calculation, load flow study, symmetrical short circuit analysis, 
unsymmetrical short circuit analysis, basic power system protection. 

 
 TEDEE118    ระบบควบคุม       3(2-3-5) 

Control System 
รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE405 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด ฟังก์ชันถ่าย
โอน แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม การวิเคราะห์บล็อกไดอะแกรม 
และกราฟการไหลสัญญาณ การวิเคราะห์หาผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถี่ 
การออกแบบระบบควบคุม การวิเคราะห์เสถียรภาพ   
การชดเชยระบบควบคุม 

Study and practice of the open – loop and closed – loop control 
systems, transfer functions, mathematical models of control systems, 
block diagram and signal flow graph analysis, response analysis in 
time domain and frequency domain, control system design, stability 
analysis and control systems compensation. 
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 TEDEE119 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       3(2-3-5) 
Power Electronics 
รหัสรายวิชาเดิม  :  32023304  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE107 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าก าลัง และการท างานของ  วงจร
อิเล็กทรอนิกส์  วงจรเรียงกระแส  วงจรช็อปเปอร์  วงจรไซโคลคอนเวอร์เตอร์  
วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าสลับ  วงจรอินเวอร์เตอร์ การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

Study and practice of the power semiconductors, operation of 
electronic circuits, rectifier circuit, chopper circuit, cyclone converter 
circuit, alternating current voltages control circuit, inverter circuit and 
electrical machine control with power electronics. 

 
 TEDEE120 ไมโครคอนโทรลเลอร์      3(2-3-5) 

Microcontroller 
รหัสรายวิชาเดิม  :  32023303  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE402  วงจรดิจิทัล 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับชนิดของไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การบริหารจัดการหน่วยความจ า ชุดค าสั่ง การอินเตอร์รัพต์ 
การเชื่อมกับอุปกรณ์ภายนอก การประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Study and practice of the types of microcontrollers, architecture of 
microcontroller, memory management, command set, interrupt, 
connecting with external devices and application of the 
microcontroller. 
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 TEDEE121 วิศวกรรมแสงสว่าง       2(2-0-4) 
Illumination Engineering 

รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับแสงสว่าง ตาและการมองเห็น สีและการจ าแนกสี แหล่งก าเนิดแสง 
ดวงโคม  แสงสว่างภายในอาคารและสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของแสงสว่าง เทคนิค
การออกแบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร โดยใช้แนวทางการประหยัด
พลังงาน  
Study of lighting, eye and vision, Color and color classification, a light 
source, luminaire, interior lighting building and different environments 
of lighting Interior lighting design techniques and outside the building 
and the guidelines energy savings. 
 

 TEDEE122 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์     3(2-3-5) 
Sensors and Transducers 
รหัสรายวิชาเดิม  :  32025303  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์  วงจรการใช้
งานอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์รับสัญญาณความร้อน  ทางแสง  แรงดัน  
การเคลื่อนที่  การไหล ระดับของไหล และปฏิกิริยาทางเคมี  ตลอดจนวงจร
ปรับแต่งสัญญาณต่าง ๆ  ให้เหมาะสมเพื่อน าไปใช้งาน 

Study and practice of sensors and transducers, circuit of sensor, 
transducers receive signal as thermal, light, pressure, movement, 
flow, level of fluid and chemical reaction, circuit for signal tuning. 
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 TEDEE123 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า      2(2-0-4)
    Electric Drives 

รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE108  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 และ 

  TEDEE119  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  พฤติกรรมทางพลวัต  และ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  ของเครื่องจักรกลไฟฟ้า  ระบบควบคุมแบบหลาย 
ควอดแดรนท์  การวิเคราะห์ และควบคุมการเริ่มเดินความเร็ว  แรงบิดและการ
เบรกด้วยไฟฟ้า  การขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยคอนเวอร์เตอร์  และการ
ประยุกต์ใช้งาน 

Study of Electric drive system, dynamics behavioral and 
mathematical models of electrical machines, multiple quadrants 
control, analyze and control to start motor, torque-speed 
characteristics of electric motors, braking methods of motors, 
machine electric drives by converter and applications of drives. 
 

 TEDEE124 ปฏิบัติงานซ่อมและบ ารุงรักษาไฟฟ้า    1(0-3-1) 
Electrical Maintenance Practice 
รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ  การซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้า 
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร การเขียนรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
และแผนการบ ารุงรักษา 
Practice of in using and maintenance of tools, maintenance of 
electrical appliances, maintenance of electrical systems inside and 
outside the building, reporting performance and maintenance plan. 
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 TEDEE125      การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า     3(3-0-6) 
Electrical Energy Conservation and Management  
รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของประสิทธิภาพพลังงาน นโยบายและกฎหมายด้าน
พลังงาน มาตรฐานการจัดการพลังงาน หลักการควบคุมประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าใน
อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การคิดอัตราค่าไฟฟ้า การจัดการภาระทางไฟฟ้า การ
ตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงาน เทคโนโลยีและมาตรการประหยัดพลังงานอุปกรณ์ไฟฟ้า
แสงสว่าง อุปกรณ์มอเตอร์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ระบบความร้อน การระบายอากาศและ
ปรับอากาศ ระบบผลิตพลังงานร่วม การประเมินศักยภาพการประหยัดและผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์ 
Study of basic principle of energy efficiency, policy and law on energy, 
standard for energy management, principle of controlling energy 
efficiency in buildings and industry, charged electricity rates, manage 
electrical load, detection and energy analysis, technology and measure 
for energy saving of lighting, motor equipment in industry, cooling 
equipment, air conditioning, cogeneration, assess the potentiality of 
savings and economic benefit. 
 

 TEDEE126 พลังงานทดแทน        3(2-3-5) 
Renewable Energy 
รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบพลังงานและแหล่งพลังงานทดแทน ศักยภาพ
พลังงานทดแทน ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานดั้งเดิมและพลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
พลังงานแก๊สชีวภาพ พลังงานขยะ พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง ระบบส ารองพลังงาน  
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายด้านพลังงานทดแทน เศรษฐศาสตร์พลังงาน  
Study and practice about Renewable energy source energy systems 
Renewable Energy Potential, The difference of traditional and renewable 
energy technologies, Solar energy technologies, Wind energy, Biomass 
Energy, geothermal energy, Energy Biogas, energy garbage, energy wave, 
fuel cells, energy reserve system, law, orderly and Renewable energy 
policies, energy Economics. 
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          TEDEE127      ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(1-6-4) 
       Special Problem in Electrical Engineering 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะอย่างที่น่าสนใจ โดยผู้สอนหรือทางสาขา ฯ 
เป็นผู้ก าหนดหัวข้อให้ศึกษา ทั้งนี้หัวข้อที่จะศึกษาควรเป็นงานซึ่งก าลังเป็นที่
น่าสนใจ และเป็นเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
Study and practice of the special interest topics by instructor or 
division assign, the topics may concern in new technology and 
development that are full of interest in fields of Electrical 
Engineering. 

 
   ข)  วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 TEDEE213 เทคโนโลยีระบบภาพและเสียง     3(2-3-5) 
    Video and Sound System Technology 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่นเสียง อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์เกี่ยวกับ
เสียง อุปกรณ์ในระบบเสียง สายสัญญาณและขั้วต่อ หลักการท างานของเครื่อง
ขยายเสียงและขั้วต่อ การบันทึกและเล่นกลับสัญญาณเสียง ระบบเสียงและการ
ติดตั้ง  การวัดคุณภาพเสียง ระบบบันทึกและเล่นกลับสัญญาณภาพ ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การติดตั้งระบบภาพและเสียงภายใน 
ภายนอกอาคารและการบ ารุงรักษา 
Study and practice of sound wave properties, sound transducers, 
audio equipment, cable and connectors, amplifiers and circuit 
principles, sound record and playback, sound systems and 
installation, video signal record and playback, principles of MATV, 
CCTV and CATV, video camera, video and sound system, installation 
inside and outside and maintenances.  
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 TEDEE214 วิศวกรรมไมโครเวฟ      3(2-3-5) 
    Microwave Engineering 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคลื่นไมโครเวฟ  สมการของแมกซ์
เวลล์  คลื่นระนาบ  สายส่งสัญญาณไมโครเวฟและท่อน าคลื่น  การวิเคราะห์
โครงข่ายไมโครเวฟ  อิมพีแดนซ์และวงจรสมมูลแรงดันและกระแส  เอสพารา
มิเตอร์  แผนภาพสัญญาณ  การแมตช์อิมพีแดนซ์และการปรับจูน  ไมโครเวฟเร
โซเนเตอร์  ตัวแบ่งก าลังงานและตัวเชื่อมต่อแบบมีทิศทาง (Directional Coupler)  
วงจรกรองไมโครเวฟ  การเชื่อมต่อไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด  ระบบเรดาร์  การ
แพร่กระจายคลื่นไมโครเวฟ  การวัดและทดสอบพ้ืนฐานส าหรับระบบไมโครเวฟ 
และการประยุกต์ใช้งานของความถ่ีไมโครเวฟ 

 Study and practice of review of Maxwell’ s equations, plane waves, 
microwave transmission lines and waveguides, microwave network 
analysis, impedance and equivalent voltage and current, the s-matrix, 
signal flow graphs, impedance matching and tuning, microwave 
resonators, power dividers and directional couplers, microwave filters, 
point-to-point microwave link, radar system, microwave propagation, 
basic of microwave measurement and applications. 
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 TEDEE215 วิศวกรรมสายอากาศ      3(2-3-5) 
    Antenna Engineering 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE205   สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับค าจ ากัดความและทฤษฎีพ้ืนฐานต่าง ๆ ของสายอากาศ  
แหล่งก าเนิดคลื่นแบบจุด  สายอากาศในอุดมคติ  รูปแบบพลังงานที่แพร่กระจาย
รูปแบบของสนามแม่เหล็กที่แพร่กระจาย  อัตราการขยายและค่าสภาพเจาะจง
ทิศทาง  ประสิทธิภาพของสายอากาศ  การโพลาไรซ์  อิมพีแดนซ์และช่วงกว้าง
ความถี่ของสายอากาศ  สมการส่งของฟริส  การแพร่กระจายขององค์ประกอบ
กระแส  ผลกระทบของพ้ืนดิน  คุณสมบัติการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ
แบบเส้นลวด  สายอากาศแถวล าดับ  สายอากาศแบบทิศทาง สายอากาศชนิดราย
คาบล็อก  สายอากาศปากเปิด  สายอากาศไมโครสตริป  สายอากาศยุคใหม่ส าหรับ
การประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน  การออกแบบและทดสอบคุณสมบัติของสายอากาศ 

  Study and practice of Basic definitions and theory, isotropic point 
source, power and field patterns, directivity and gain, efficiency, 
polarization, input impedance and bandwidth, Friis transmission 
equation, radiation from current elements, ground effects, radiation 
properties of wire antenna, array antenna, Yagi-Uda antenna and log-
periodic antenna, aperture antenna, microstrip antenna, modern 
antenna for current applications, antenna characteristics 
measurement. 
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 TEDEE216 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย     3(2-3-5) 
    Data Communication and Networks 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  32014321  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  สถาปัตยกรรมแบบเป็น
ล าดับชั้นของโครงข่าย  โปรโตคอลและการเชื่อมต่อจุต่อจุด  แบบจ าลองความ
ล่าช้าในโครงข่ายการสื่อสาร  โปรโตคอลชั้นสื่อสารย่อยควบคุมการใช้สื่อการ
ท างานในชั้นเชื่อมต่อข้อมูล  การควบคุมการไหลของข้อมูล  การควบคุมการ
ความผิดพลาด  โครงข่ายท้องถิ่น  โครงข่ายสวิตชิ่ง  การจัดหาเส้นทางเดินให้กับ
ข้อมูลในโครงข่าย  ความปลอดภัยของข้อมูล  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
สถาปัตยกรรมและระบบของโครงข่าย  มาตรฐานต่าง ๆ 
Study and practice of introduction to data communications and 
networks, layered network architecture, point-to-point protocols and 
links, delay models in data networks, medium-access control 
protocols, flow control, error control, local area network, switching 
network, routing in data networks, network security, cloud network, 
architecture and system standards. 

 
 TEDEE217 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  3(1-6-4) 
    Special Problem in Electronic and Telecommunication  

Engineering 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะอย่างที่น่าสนใจ โดยผู้สอนหรือทางสาขา ฯ 
เป็นผู้ก าหนดหัวข้อให้ศึกษา ทั้งนี้หัวข้อที่จะศึกษาควรเป็นงานซึ่งก าลังเป็นที่
น่าสนใจ และเป็นเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม่ ๆ ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 
Study and practice of the special interest topics by instructor or 
division assign, the topics may concern in new technology and 
development that are full of interest in fields of electronic and 
telecommunication engineering. 
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 TEDEE218 นวัตกรรมทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  2(2-0-4) 
Innovation for Electronic and Telecommunication 
Engineering 

    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและติดตามเก่ียวกับนวัตกรรมและแนวโน้มที่น่าสนใจ ในปัจจุบันในสาขา 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 Study of current and trends of Innovation in fields of electronic and 
telecommunication Engineering. 

 
 TEDEE219 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  1(0-3-1) 

Select Topic in Electronic and Telecommunication  
Engineering     
รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 

    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการใหม่ๆ ที่น่าสนใจปัจจุบันในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
Practice of current topics and recent development in fields of 
electronic and telecommunication Engineering. 

 
 TEDEE220 งานบริการและงานซ่อมทางอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 2(1-3-3) 

Electronic and Telecommunication Appliances  
Service and Repair 

    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการท างาน การติดตั้ง การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง 
การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ระบบไฟฟ้าก าลัง เคร่ืองจักรเครื่องกลไฟฟ้า และงานบริการไฟฟ้าอ่ืน ๆ 
Study and practices of work instruction, installation, investigate the cause 
of defects, maintenance of electrical electronic and telecommunication 
equipment, electrical lighting system, electrical power system, electrical 
machines and other electrical services. 
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 TEDEE221 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์    3(1-6-4) 
    Internet of Things 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ Network Layers ของ Internet of Things ระบบ
ตรวจจับต่าง ๆ รูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ และระบบสมองกลฝั่งตัว 
Study and practice of network layers of Internet of Things, sensor 
systems, peripherals and devices interfacing and computer 
embedded systems. 
 

 TEDEE222 หลักการของอิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์   3(3-0-6) 
    Principle of Biomedical Electronic 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับกายภาพวิทยาและสรีรวิทยาของมนุษย์เบื้องต้น หลักการพ้ืนฐาน
ของเครื่องมือแพทย์พ้ืนฐานและหลักการพ้ืนฐานของตัวตรวจจับ แหล่งก าเนิด
สัญญาณชีวภาพ อิเล็กโตรดส าหรับสัญญาณชีวภาพ วงจรขยายสัญญาณชีวภาพ 
เสียงและความดันโลหิต การวัดในระบบการหายใจและการไหลของเลือด คลื่น
สมองและเครื่องมือวัดคลื่นสมอง สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและการวัด เครื่องมือวัด
ในห้องปฏิบัติการคลินิก เครื่องมือกายภาพบ าบัด เครื่องมือในหออภิบาล
ผู้ป่วยหนัก ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและการทดสอบ 
Study of the anatomy and physiology of the human body, basic 
principles of medical supplies, fundamentals and principles of 
detector, bio-medical signal equipments, the principles and types of 
electrode, the amplifiers used for the tiny bio-signals, the bio signals 
normally used in the medicine e.g. ECG, EEC, EMG etc. and how to 
measure them, the principles and circuits for manufacturing the 
typical equipments used in the clinic and ICU and the electrical 
safety and testing in the usage of these equipments for medical 
purposes. 
 
 
 



126 
 

 

 TEDEE223 เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์    3(3-0-6) 
    Biomedical Electronic Sensor 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์ขั้นแนะน า สัญญาณชีวภาพประเภท
ต่างๆ เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ทางชีวการแพทย์ วงจรแยกส่วนทางไฟฟ้า 
วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การปรับสภาพสัญญาณ ระบบบันทึกผล
ทางชีวการแพทย์ 
Study of introduction to bio-medical electronic, bio-medical signal 
sources, basic principles of sensors and transducers, principle of electrode 
and electronic circuit in bio-medicine, isolation and electrical safety, 
power supply for bio-medical instruments, signal amplifier and signal 
conditioning circuits and recording system. 

 
 TEDEE224 ฝึกงานในสถานประกอบการ 2             3(0-40-0) 
    Training in the Workplace 2 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
   วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE211  ฝึกงานในสถานประกอบการ 1  

   หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติการฝึกงานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม ในสถานประกอบการ สถานประกอบการขนาดย่อม (SME) หรือแหล่ง
วิทยาการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการท างาน  เลือกปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับสถานประกอบการ โดยจะต้องมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติการฝึกงานไม่น้อยกว่า 225 ชั่วโมง โดยผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชา 
นักศึกษาจะต้องบันทึกและรายงายผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน  และมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และสถานประกอบการ    
หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. 
(พอใจ) และ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Practice of the training in electronic and telecommunication engineering 
establishment, small and medium enterprises ( SME)  or academic 
resources. For the enchantment of working experiences and skills. Solved 
operational problem with the enterprises, it takes place not less than 225 
work hours.  Presented in a written report.  Evaluate under teachers and 
establishment. 
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 TEDEE225 การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1         2(1-3-3) 
  Electronic Circuits Applications 1 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการน าทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในทางปฏิบัติ ฝึกทักษะในการออกแบบ จ าลองและ
ทวนสอบการท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เขียนรายงานความก้าวหน้าเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา 
Study and practice of implementations of electrical and electronic 
circuits, practice in design, simulation and verify of small electronics 
projects and write progress reports on the end of this course. 
 

 TEDEE226 การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 2(0-6-2) 
  Electronic Circuits Applications 2 
  รหัสรายวิชาเดิม  : ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  : TEDEE225  การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างชิ้นงานต่อเนื่องจากรายวิชา TEDEE225 การประยุกต์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ท าการทดสอบการท างานของชิ้นงาน แล้วเขียนรายงานและ
น าเสนอรายงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
Practice of constructing and testing of electronics projects form 
TEDEE225 Electronic Circuits Applications 1, write reports and present 
them on the end of this course. 
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 TEDEE227 เทคโนโลยีการแสดงผล 3(3-0-6) 
  Display Technology 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการแสดงผล รูปแบบการแสดงผลด้วยตัวอักษรและกราฟิกแสง
และสี หลักการผสมแสงสี โครงสร้างและหลักการท างานของอุปกรณ์แสดงผล เช่น 
LCD โมดูล LED ดอทเมตริกซ์ จอภาพ LCD และ LED 
Study of principles of display, text and graphics display format, light 
and color, light mixing principles, structure and principles of display 
equipment e.g.  LCD module, LED module, LED dot-matrix, LCD and 
LED screen etc. 
 

 TEDEE228 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 3(3-0-6) 
  Opto Electronics 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่นแสง แถบความถี่ของคลื่นแสง โครงสร้างและ
หลักการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง เช่น ไดโอดเปล่งแสง โฟโต้
ไดโอด โฟโต้ทรานซิสเตอร์ เลเซอร์ไดโอด วงจรขับและควบคุม แหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 
Study of principles of characteristic of light wave, spectrum of light 
wave, structure and principles of optoelectronic devices e. g.  light 
emitting diode (LEDs), photodiodes, photodetectors, and laser diodes 
etc. , driver and control circuits and power supplies specific to the 
regulation of optical components. 
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 TEDEE229 ปฏิบัติการจ าลองการท างานของวงจรและสัญญาณ 1(0-3-1) 
   Signal and Circuits Operational Simulation Laboratory 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  32013209  ปฏิบัติการจ าลองการท างานของวงจร 
                                          และสัญญาณ 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจ าลองการท างานของวงจรและสัญญาณด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป เพ่ือทบทวนกฎและทฤษฎีบทของวงจรไฟฟ้า วงจรคัปเปิ้ลสัญญาณ วงจร
เรียงกระแส การวิเคราะห์ผลตอบสนองทางเวลาและความถี่ ในวงจร RLC 
วงจรขยายสัญญาณที่ใช้ทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า
และออปแอมป์ วงจรก าเนิดสัญญาณต่าง ๆ คุณลักษณะของสัญญาณ การท า 
สังวัตนาการ (Convolution) การแปลงโดเมนของสัญญาณ 
Practice of simulation program in electronic circuits and signal for 
review of electrical laws and theories, coupling circuits, rectifier 
circuits, time and frequency response of RLC circuits, amplifier circuits 
( BJT, FET and OPAMP, oscillator circuits, signals characteristic, 
convolution and transformations of signaling. 
 

 TEDEE230 เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ 2(1-3-3) 
   Production Technology for Electronics 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  32016211  เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เขียนแบบวงจร จ าลองการ
ท างานของวงจร ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวงจรที่
ออกแบบ ประกอบและทดสอบวงจร 
Study and practice of simulation programs, drawing circuits schematic, 
circuits operation simulation, PCB design, efficiency analysis of the 
circuit designed, constructing and testing circuit. 
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 TEDEE231 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3(2-3-5) 
   Telephone Engineering 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบโทรศัพท์ ท างานของ
ระบบชุมสายแบบต่าง ๆ  การจัดโครงข่ายโทรศัพท์และการก าหนดเลขหมาย การ
ออกแบบข่ายสายตอนนอก การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างชุมสายโทรศัพท์ ระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบต่อพ่วงกับตู้สาขาโทรศัพท์ 
Study and practice of basic principles of telephone system, switching 
exchange systems, telephone networking, numbering, outside plant 
designs, signaling of the connection between switching exchange 
system, mobile telephone system and private automatic branch 
exchange systems. 
 

 TEDEE232 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(3-0-6) 
Digital Image Processing 

  รหัสรายวิชาเดิม  :  32014409  การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับนิยามของภาพดิจิทัล แบบจ าลองทางเรขาคณิตส าหรับภาพดิจิทัล
และการประยุกต์  แบบจ าลองของภาพระดับเทากับการประมวลผลขั้นต้น 
แบบจ าลองของภาพระดับเท่ากับการประมวลผล ภาพเคลื่อนไหว การตรวจจับ 
การน าเสนอและการเข้าใจถึงภาพเคลื่อนไหว การวิเคราะห์ภาพ การจดจ ารูปแบบ
และการประยุกต์ใช้งาน 
Study of definition of digital image, image acquisition and 
mathematical representation, geometrical modeling for digital image 
and applications, gray-scale image model and preprocessing, gray-
scale image model and post-processing, moving image detection, 
representation and understanding, image segmentation, methodology 
of picture analysis, concept and its applications of pattern 
recognition. 
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 TEDEE233 ทรานสดิวเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-5) 
 Electronic Transducers 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของทรานสดิวเซอร์ชนิด
ต่างๆ การอ่านดาต้าชีสของทรานสดิวเซอร์ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงผลทั้ง
ชนิดแอนาล็อกและดิจิตอล การหาลักษณะสมบัติทรานสดิวเซอร์แบบต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้งานทรานสดิวเซอร์ 
Study and practice the structure and properties different types of 
sensors, datasheet of sensors, the connection to display devices, 
both analog and digital, finding the characteristics of the transducers 
types, transducers applications. 

 

TEDEE234  อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร 3(2-3-5) 
  Electronics for Agriculture  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบและการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในการเกษตร เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ การวัดและการจัดระดับ
สัญญาณ วงจรสัญญาณเงื่อนไข อุปกรณ์ตัวชักน าและการควบคุม ฟังก์ชันและการ
โปรแกรมของอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ การประยุกต์ใช้เครื่องมือไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในการเกษตร 
Design and control of electrical and electronic equipments in 
agriculture, sensor and transducer; signal measurement and signal 
condition, signal conditioning circuit, actuator equipments and 
controlling, programmable controller functions and programming of 
programmable controller, applied electrical and electronics 
equipment in agriculture. 
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 TEDEE235 ระบบส่ือสารด้วยแสง 3(3-0-6) 
 Optical Communication system  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  TEDEE206    หลักการของระบบสื่อสาร 

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของระบบการสื่อสารด้วยแสง คุณสมบัติของระบบบการ
สื่อสารด้วยแสง คุณสมบัติของเส้นใยแก้ว คุณสมบัติของแสง ทฤษฎีการกระจาย
ตามความถี่ แหล่งก าเนิดแสง อุปกรณ์และส่วนประกอบระบบทางแสง โฟโตไดโอด 
โฟโตนิกสวิตชิ่ ง การมอดู เลตชั่นและดีมอดู เลตชั่น การมัลติ เพล็กซ์และดี
มัลติเพล็กซ์สัญญาณแสง การเชื่อมต่อระบบ การประยุกต์ใช้ระบบการสื่อสารด้วย
แสง 
Study of development of optical communications system, 
characteristic of optical communications, characteristics of fiber optic, 
properties of laser light, light propagation theory, light sources, optical 
components and optical transmission systems, photo diode; photonic 
switching, modulation and demodulation, multiplexing in optical, link 
system, optical communications and application. 

 

 TEDEE236 การควบคุมอันดับและพีแอลซี 3(2-3-5) 
 Sequence Control and PLC 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพ้ืนฐานการควบคุมแบบอันดับ โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ ระบบอินพุต ระบบเอาต์พุต ปฏิบัติการระบบลอจิก การเขียน
โปรแกรมควบคุมการท างานของ พี.แอล.ซี ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมตาม
มาตรฐาน IEC 61131-1, การควบคุมระบบจ าลองอัตโนมัติ การติดตั้ง การ
บ ารุงรักษา  การประยุกต์ใช้งาน 
Study and practice of the Introduction to sequence control, 
programmable controllers (PLCs), input/output systems and 
executable system logic, programming controls of Programmable 
Logic Controller (PLC) , the language used in programming standard 
IEC 61131-1, simulation of automatic control systems, installation, 
maintenance and applications. 
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 TEDEE237 การสื่อสารข้อมูลทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  
  Industrial Data Communications 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูล  การส่งข้อมูลแบบอนุกรม บทน าของ
โปรโตคอลต่างๆ พ้ืนฐานของเครือข่ายและอุปกรณ์ในระบบ  อีเทอร์เน็ตทาง
อุตสาหกรรม โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี ระบบฟิลด์บัสทางอุตสาหกรรม แนวคิดของโอ
พีซ ีแนวคิดของระบบความปลอดภัยของเครือข่าย  
Study of basics of data communication, serial data transmission, 
introduction to protocols, networking basics and system 
components, industrial Ethernet, TCP/IP layer protocols, industrial 
filedbus systems, OPC concepts, network security concepts. 

 
 TEDEE238 ระบบเสียงบนไอพี  3(3-0-6)  
  Voice Over IP 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ศึกษาเกี่ยวกับโทรศัพท์พ้ืนฐาน ระบบเสียงบนไอพี การปรับตัวเครือข่ายไอพีเพ่ือ
สนับสนุนเสียง H.323 และ SIP โปรโตคอลการส่งสัญญาณ QoS ในเครือข่ายไอพี 
มาตรฐาน IETF และการจัดการเครือข่าย การออกแบบเครือข่ายเสียง ระบบ
สายสัญญาณ 
Study of Telephony fundamentals, voice over IP, adapting IP 
networks to support voice, H.323 and SIP signaling protocols, QoS in 
IP networks, IETF standards and network management, networked 
audio design, cabling. 
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 TEDEE239 เทคนิคการก าจัดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6)  
  Noise Reduction Techniques in Electronics System  
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
  วิชาบังคับก่อน : TEDEE205 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  

ศึกษาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนและการป้องกันสัญญาณรบกวน  เทคนิคหลักสอง
อย่างที่ใช้ลดสัญญาณรบกวนคือ การชิลด์ การกราวด์และเทคนิคอ่ืนๆ เช่น การบา
ลานซ์ ก าจัดการเชื่อมโยง และฟิลเตอร์ สมบัติของอุปกรณ์แบบพาสซีพที่มีผลต่อ
ลักษณะของสัญญาณรบกวนในอุปกรณ์นั้นๆ และการน าไปใช้งานในวงจรเพ่ือลด
สัญญาณรบกวน การวิเคราะห์ผลของการชิลด์ด้วยโลหะแผ่น วิธีการลดสัญญาณ
รบกวนที่ผลิตโดยรีเลย์และสวิตช์ ทฤษฎีการลดระดับสัญญาณรบกวนให้ต่ าที่สุดใน
วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์และไอซี สัญญาณรบกวนในวงจรดิจิทัลและการ
กระจายสัญญาณในอากาศ การวางผังวงจรดิจิทัล การจัดการในเรื่องของไฟฟ้า
สถิต  
Study of noise and noise reduction, the two primary means of noise 
control: shielding and grounding respectively and other noise 
reduction techniques such as balancing, decoupling, and filtering, the 
characteristics of passive components that affect the component’s 
noise performance and their use in noise reduction circuitry, analysis 
of the shielding effectiveness of metalic sheets, methods of reducing  
noise generated by relays and switch, the theoretical minimum level 
of noise present in circuit, transistor and integrated circuit, noise in 
digital circuit and signal diffusion, digital circuit layout and 
electrostatic discharge.  
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 TEDEE240 การออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  3(2-3-5)  
  Electronic Product Design  
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิค
การลดสัญญาณรบกวนชนิดต่างๆ (สัญญาณรบกวนชนิดแท้จริง การแทรกสอดทาง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า การคายประจุของไฟฟ้าสถิตย์ การต่อสายดินการป้องกัน
หน้าสัมผัส เทคนิคชิลด์)การออกแบบลายวงจรพิมพ์ส าหรับความเข้ากันได้ทาง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์  
Study and practice of electrical and electronic product standards, 
noise reduction techniques (intrinsic noises, electromagnetic 
interference, electrostatic discharged, grounding, contact protections, 
shielding techniques), print circuit board design techniques for 
electromagnetic compatibility, packaging design, electromagnetic 
compatibility testing. 

 
 TEDEE241 การออกแบบวงจรกรองแบบแอนะล็อก  3(3-0-6)  
  Analog Filter Design  
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
  วิชาบังคับก่อน : TEDEE401 วงจรไฟฟ้า  

ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันขนาดฟังก์ชันเฟสและกรุฟดีเลย์ คุณสมบัติของฟังก์ชันวงจร 
การจ าแนกชนิดของวงจรกรอง การประมาณวงจรกรองการแปลงความถ่ี การสร้าง
วงจรจริงโดยใช้อุปกรณ์พาสซีฟและแอ็กทีฟ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความไววงจร
สวิตช์ฟิลเตอร์คาปาซิเตอร์  
Study of magnitude function, phase function and group delay, 
properties of network function, filter classification, filter 
approximation, frequency transformation, realization by passive 
devices, realization by active devices, sensitivity consideration, 
switch–capacitor filter. 
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   ค)  วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 TEDEE313 ความม่ันคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล 3(2-3-5) 
  Computer and Data Security 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์วิทยาการเข้ารหัสลับ การเข้าและถอดรหัสลับแบบต่างๆ อัลกอริทึมใน
การเข้ารหัสลับ การระบุตัวตน การวิเคราะห์คุณลักษณะสมบัติของข้อมูลส าหรับ
ลดความซับซ้อนขบวนการเข้ารหัสลับ การลดเวลาและภาระการประมวลผล
เข้ารหัสลับ การฝังสัญญาณลายน้ า และความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูล รวมถึง
ความปลอดภัยของข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
Study and practice of data security in computer system, 
Cryptography, Encryption and decryption, Algorithm, Analysis of the 
data characteristics for reduce complexity encryption, Low 
computation complexity encryption, Digital Watermarking, Information 
security and Security in Internet of Things. 

 
 TEDEE314 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(3-0-6) 
  System Analysis and Design 
  รหัสรายวิชาเดิม  : 32041408 การวิเคราะห์และออกแบบระบบส าหรับวิศวกรรม 
  วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE308 วิศวกรรมฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ระบบสารสนเทศ  วงจรการพัฒนาระบบ  วิธีวิเคราะห์ระบบ  
เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ระบบ    การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ ผังการ
บริหารโครงการ แผนภาพแสดงการท างาน  แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การเขียน
ค าอธิบายการประมวลผล  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล  พจนานุกรมข้อมูล   
ผังแสดงโครงสร้างของระบบ  การออกแบบส่วนรับข้อมูล การออกแบบส่วนแสดงผล
ข้อมูล การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การท าเอกสารประกอบ 
Study and practice of information systems, system development cycle, 
approaches to system analysis, tools for system analysis, feasibility study, 
project management diagram, workflow diagram, data flow diagram, 
process description, ER diagram, data dictionary, structure chart, input 
design, output design, user interface design and documentation. 
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 TEDEE315 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์  3(2-3-5) 
  Software Design and Development 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE303 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ แบบจ าลองข้อมูล และระบบฐานข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือ
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาตรฐานของซอฟต์แวร์ และการจัดการข้อจ ากัดเชิงวิศวกรรม 
กระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมและเทคนิคการเลือกค าสั่งในการแก้ไขปัญหาในเชิง
โปรแกรมรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง แบบจ าลองการไม่ประสานกันส าหรับ
การเขียนโปรแกรมที่มีการประมวลผลร่วมกัน การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ กระบวนการทดสอบและคุณภาพของซอฟต์แวร์ การสร้าง
หน่วยทดสอบ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานส าหรับอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
Study and practice of data modeling, Database systems, Relevant tools, 
standards, and engineering constraints, Programming constructs and 
paradigms, Structural, Asynchronous model for concurrent programming, 
Object-oriented design and programming, Software process, Software 
testing and quality and applications in Internet of Things. 
 

 TEDEE316 การติดตั้งและบ ารุงรักษาสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(1-6-4) 
  Network Cabling Installation and Maintenance 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดของสายแบบต่างในระบบเครือข่าย การต่อสายแบบ
ต่าง ๆ ระบบจ่ายสาย การออกแบบคู่สายสมาชิก การออกแบบการกระจ่ายสาย
เคเบิลเหนือศีรษะและใต้ดิน การบ ารุงรักษา งานทางสายตอนนอก สายเคเบิลเส้น
ใยแก้วน าแสง มาตรฐานการติดตั้งสายสัญญาณแบบต่าง ๆ 
Study and practice of types of cables used in networking systems, 
types of wiring, interconnection, paired wiring design, installation of air 
and underground cables, maintenance, fiber optics and cabling 
installation standards. 
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 TEDEE317 การดูแลระบบยูนิกซ์  3(1-6-4) 
  Unix System Administration 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การติดตั้ง พื้นฐานค าสั่ง Unix การประมวลผล Text การ
บริหารจัดการระบบบัญชีผู้ใช้ การติดตั้ง Application การตั้งค่าระบบเครือข่าย 
การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ทฤษฎีเทคโนโลยีการบริการบนระบบ
เครือข่ายโดยระบบ Unix แบบต่าง ๆ เช่น NIS, Quota, Network Storage, Disk 
Management 
Study and practice of installation of Unix operating systems, basic 
Unix commands, text processing, managing user accounts, installation 
of applications, configuring network system, enforcing basic security 
measures, various web-based services on Unix, such as NIS, Quota, 
Network Storage and Disk Management.   
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 TEDEE318 ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3(2-3-5) 
  Embedded Systems and Internet of Everything  
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE402 วงจรดิจิทัล 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมของระบบฝังตัว หลักการท างานของระบบ 
ระบบปฏิบัติการของระบบฝังตัว การออกแบบระบบฝังตัวและการโปรแกรม  การ
ท างานร่วมกันระหว่างระบบฝังตัวและระบบอ่ืนที่ถูกเชื่อมต่อ การสื่อสารระหว่าง
ระบบ การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย เสถียรภาพ น าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตทุก
สรรพสิ่ง ศึกษาการประยุกต์งานทางด้าน อาร์เฟไอดี (RFID) เครือข่ายไร้สาย 
(Wireless)  เซ็นเซอร์ (Sensor) และเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless sensor 
network)  เครือข่ายอิน เตอร์ เน็ต   ระบบเครือข่ายแบบก้อนเมฆ (Cloud) 
เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (M2M)  โดยผ่านโปรโตคอลการ
สื่อสารและการท างานร่วมกันตามมาตรฐาน  และระบบรักษาความปลอดภัย
ดิจิตอล 
Study and practice of the architecture of embedded systems, the 
process of the system, the operating system of embedded systems, 
design of embedded systems and applications, interoperability 
between embedded systems and other systems that are connected, 
communication system saving energy security, stability bring to the 
Internet of Everything, study of Radio Frequency Identification (RFID) 
technology, wireless networks, sensor and wireless sensor networks 
cloud computing and network seamless connected network of 
embedded objects/devices in which machine to machine (M2M) using 
standard and interoperable communication protocols, and Internet of 
everything security. 
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 TEDEE319 สัญญาณและระบบ  3(2-3-5) 
  Signals and Systems 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  32042405 สัญญาณและระบบ 
  วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE302 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจ าแนกประเภทและคุณสมบัติของสัญญาณและ
ระบบ วิธีวิเคราะห์ระบบทั้งในเชิงเวลาและเชิงความถ่ี ทฤษฎีคอนโวลูชั่น การแปลง
แบบลาปลาซ การแปลงแบบฟูเรียร์ การแปลงแบบแซด การประยุกต์ใช้วิเคราะห์
ในวงจรไฟฟ้าของการแปลงแบบต่างๆ ผังการไหลเวียน สัญญาณ แบบจ าลองของ
โรงงานระบบวงจรเปิด ระบบวงจรปิด เสถียรภาพของระบบ แนวทางเดินของราก
ทฤษฎีการสุ่ม ผลตอบสนองเชิงเวลา ผลตอบสนองเชิงความถี่ ระบบป้อนกลับ ชุด
สมการแสดงสถานภาพของระบบและค าตอบ 
Study and practice of Classification and characterization of signals and 
systems, systems analysis in both time and frequency, convolution 
theory, Laplace transform, Fourier transform, z transform, the 
application with analyzes on the circuit's conversion types, the signal 
flow diagram, the model of factories, open circuit system, closed 
circuit system, system stability, he roots of the random theory, time 
response, frequency response, feedback system, the status sets of 
the system and answer. 
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 TEDEE320 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-3-5) 
  Application and Game Development for Mobile Device  
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ คุณลักษณะและ
ข้อจ ากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมในการพัฒนา 
ศึกษาเครื่องมือและภาษาที่ใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การติดต่อกับผู้ใช้ 
การสื่อสารกับระบบภายนอก พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ การจ าลองเพ่ือทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ 
Study and practice of content of mobile device hardware/ software 
architecture, specifications and limitations of mobile device, operating 
systems and development environments, study about tools and 
languages for development, input moralities and user interfaces, 
mobile device programming and device emulator. 
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 TEDEE321 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2-3-5) 
  Object-Oriented Programming 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  32041407  การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
  วิชาบังคับก่อน  :  TEDCC826 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถุ 
เช่น  สิ่ งที่ เป็นนามธรรม โมดุล การน าโค้ดกลับมาใช้ซ้ า ออบเจ็กต์  คลาส  
การส่งผ่านข้อความระหว่างวัตถุ เมทรอธ  แอตทริบิวต์ เมธอด อินเทอร์เฟส  
การห่อหุ้ม โพลีมอร์ฟิซึม การสืบทอดคุณสมบัติ เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมด้วยเครื่องมือที่ง่ายต่อการสร้างโปรแกรม และบ ารุงรักษาโปรแกรม เพ่ือ
ศึกษาการเรียกใช้งานไลบรารีฟังก์ชันและเอพีไอของภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ    โดยการใช้ส่วนติดต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ 
(API)  
Study and practice of object oriented programming teaches a rigorous 
approach to object -oriented programming and design, with an 
emphasis on abstraction, modularity, and code reuse as applied to 
the building and understanding of large-scale systems.  We will 
explore the basic mechanisms and concepts of object-oriented 
programming, object, class, message, method, interface, 
encapsulation, polymorphism and inheritance, students will gain 
hands-on experience with tools and techniques that facilitate the 
creation and maintenance of applications by using library and API of 
the programming language that supports the object oriented 
programming. 
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 TEDEE322 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-3-5) 
  Web Programming 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  TEDEE308 วิศวกรรมฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต  โพรโตคอล HTTP  กลไก
จัดการการร้องขอในเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเขียนโปรแกรมแบบ CGI และการสร้างหน้า
เว็บแบบพลวัต การใช้งานคุกกี้ การติดต่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล การปรับแต่ง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน การเขียนโปรแกรมในฝั่งของ Client 
เช่น HTML, CSS, JavaScript และ ฝั่งของ Server เช่น PHP, ASP, JSP, AJAX  
เป็นต้น 
Study and practice of an internet technology and how the computers 
are communication between client and server take place using the 
HTTP. We will explore the basic mechanisms and concepts of process 
of web servers such as how to use cookies in JavaScript, database 
and security management for web developers.  Students will gain 
hands-on experience with tools and techniques that simplify the 
creation and maintenance of dynamic web page, client program: 
HTML, CSS and JavaScript, and server program such as CGI, PHP, ASP, 
JSP, and AJAX.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

 

 TEDEE323 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  3(2-3-5) 
  Cloud Computing 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและเทคโนโลยีในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
โครงสร้างพ้ืนฐานกลุ่มเมฆ การจ าลองหน่วยประมวลผลและหน่วยความจ า 
(เวอร์ชวลไลเซชั่น) เมฆเก็บข้อมูล ระบบไฟล์แบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบ NoSQL 
โมเดลการเขียนโปรแกรมแบบ MapReduce ปฏิบัติการใช้บริการกลุ่มเมฆ
สาธารณะ เช่น Amazon Web Service ในการเช่าและบริหารทรัพยากรส าหรับ
การประมวลผล การ deploy โปรแกรมประยุกต์บนบริการกลุ่มเมฆ การพัฒนา
บริการบนเว็บเพือ่ประมวลผลและเรียกค้นข้อมูลขนาดใหญ่ 
 Study and practice of the fundamental concepts of cloud computing 
and its enabling technology cloud infrastructure, virtualization of CPU 
and memory, distributed file systems such as HDFS, NoSQL databases, 
MapReduce programming model, using public cloud services such as 
Amazon Web Service to rent and manage computing resources, 
deployment of applications on the public cloud service and 
implementing a complete web-service solution for querying big data. 

 
 TEDEE324  หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    3(2-3-5) 
  Selected Topics in Computer Engineering 
  รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับ 
ปริญญาตรี หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา 
Study and Practice of selected topics in computer engineering at the 
bachelor degree level and topics are subject to change each 
semester. 
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  2.4) กลุ่มวิชาทางการศึกษา 
 TEDCC801 ความเป็นครูวิชาชีพ      2(2-0-4) 
 Technical Teachership 

 รหัสรายวิชาเดิม  :  ไมมี่ 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสภาพงานของครูวิชาชีพ  บทบาทและหน้าที่ คุณลักษณะ
และมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูวิชาชีพ การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การ
ปลูกฝังจิตวิญญาณ คุณธรรมและจริยธรรม การใช้หลักศาสนาในการด าเนินชีวิต
ของครูวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตามข้อก าหนดของคุรุสภา สามารถแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เสียสละให้
สังคม และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
Study Nature and Duties of Professional Teachers.  The Roles and 
functions, characteristic and Professional Standards for Teachers, 
Laws for Professional Teachers. Knowledge management for teaching 
profession. How to make progress and continuously develop teaching 
profession.  To cultivate the spirit, Moral and Ethics.  The use of 
religion in everyday life for Professional Teachers.  The good 
Governance and Integrity.   Professional Ethics according to the 
regulations of The Teacher Council of Thailand. The ability to search 
and select the information, knowledge to keep pace with changes. 
Knowing the contents in subject and teaching didactics to develop 
students to have thinking skill, analyze, synthesis for creating new 
things. The interaction between teacher and student to support the 
students potential and social sacrifice and having the spirit of Teacher 
Behave as a role model. Adherence to Professional Ethics. 
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TEDCC802 ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา     2(2-0-4) 
  Philosophy and Principles of Vocational Education 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  ที่
มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา วิวัฒนาการและแนวโน้มของการอาชีวะและเทคนิค
ศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ นโยบายการจัดการศึกษา แนวคิด และ
กลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติและของอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา ประยุกต์ใช้แนวคิดเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษา 
Study the meaning, scope and importance of vocational and 
technical education.  Philosophy, concepts and educational theories, 
religions, economy, society, cultures that influence in educational 
management.  Evolution and Trends of Vocational and Technical 
Education in Thailand and abroad. Policy of education management, 
concepts and techniques of education management to strengthen 
the sustainable development of the nation and vocational and 
technical education.  The Application development for the Institute, 
the educational analyze for Sustainable Development and learning 
and teaching management in Vocational. 
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 TEDCC803 ภาษาและวัฒนธรรมไทย       2(2-0-4) 
  Thai Language and Culture 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาษากับการ
สืบทอดทางวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือความเป็นครู ทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยส าหรับการเรียนการสอนและการสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง 
สันติสุข  
Study the meaning, the importance of Thai language and culture.  
Language and cultural inheritance.  Thai Language and culture for a 
teacher.  The skills of listening, speaking, reading and writing Thai 
language for learning and teaching for communication. The language 
and culture for living together in peace. 

 
 TEDCC804  ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู     2(2-0-4) 
 Foreign Language for the Development of  
 Teaching Profession 

    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การฝึกทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาในอาเซียน เพ่ือการเรียนการ
สอนและการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนภาษา ต่างประเทศ เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง  
Study English for teaching development.   Practice the skills of 
listening, speaking, reading and writing English and/ or ASEAN’ s 
languages for learning and teaching for proper communication.  The 
ability for listening, speaking, reading, writing foreign languages for 
proper communication. 
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 TEDCC805  จิตวิทยาส าหรับครู      2(2-0-4) 
   Psychology for Teacher 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับจิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยา
พัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การเรียนรู้การถ่ายโยงความรู้ เชาวน์ปัญญา การจูงใจผู้ เรียน 
บุคลิกภาพและการปรับตัว ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) จิตวิทยาการแนะแนว
และการให้ค าปรึกษา การประยุกต์หลักการทางจิตวิทยาเพ่ือการแนะแนว ให้
ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและความถนัดรายบุคคล สามารถให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
Study of the concepts, theories and principles of the basic 
psychology and the psychology of human development. Psychology 
of learning and educational psychology, the individual differences, 
learning, knowledge transfer, intelligence, motivation of learners. 
Personality and the adaptation, Emotional Intelligence ( EQ) , 
Psychological of Guidance and Counselling.  The application of 
Psychology principles for Guidance and Counselling to guide and help 
the students  to have a better quality of life and support the learning 
of the students to their full potential and aptitude individually.  Able 
to guide and help the students to have a better quality of life.  Using 
psychology to understand and support the learning of the students 
to their full potential. 
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 TEDCC806 การพัฒนาหลักสูตร      2(2-0-4) 
 Curriculum Development 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีหลักสูตร บริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ
และจัดท าหลักสูตรรายวิชาชีพในสาขาวิชาเอกตามกลุ่มหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 
การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร สภาพและปัญหาของหลักสูตรด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  
Study the principles and concepts of curriculum theories.  The 
context associated with the curriculum development of vocational 
and technical education, The process of curriculum development, 
Designing and constructing curriculum.  Writing Course description in 
vocational and technical education.  Curriculum Implementation. 
Curriculum Evaluation.  The implementation of evaluation for 
curriculum development. The states and problems of the vocational 
and technical education curriculum.  Trends in curriculum 
development. 
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 TEDCC807 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน    3(2-3-5) 
  Learning Management and Classroom Management 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหา และการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนทั้งใน
รายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติ การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษาส าหรับครู ทักษะการสอนและวิธีการ
สอนแบบต่าง ๆ การจัดท าแผนการสอน การฝึกทักษะการสอนรวมทั้งการฝึกการ
สอนหน้าชั้นในสาขาวิชาเอกของนักศึกษา 
Study and practice the principles, concepts and learning theories. 
Theories and models of learning management for the students to 
become more analytical, Creative and problem solving and the 
integration for Inclusive Education.  Classroom management both for 
lectures and practical courses, The managing learning environment 
for learning to promote the potential development of learners and 
learning skills in the 21st century, The development of learning 
centers in institute for teachers. teaching skills and teaching methods. 
Lesson plan, and  practice in teaching skills of students. 
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 TEDCC808 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค     3(1-6-4) 
 Didactic for Technician Teaching 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  TEDCC807  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับกลวิธีการสอนรายวิชาชีพในสาขาวิชาเอกตามกลุ่ม
หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดล าดับความรู้ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเตรียมแผนบทเรียน การเลือกกลวิธีการสอน เทคโนโลยี
และทรัพยากรสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ จัดท าแผนการเรียนรู้หรือแผนการ
สอนรายวิชาบรรยายและปฏิบัติ และเอกสารความรู้ส าหรับเนื้อหาทฤษฎีและ
ปฏิบัติการในรายวิชาชีพ การบูรณาการกลวิธีการสอนและการจัดการเรียนรู้ 
เทคนิคการแก้ปัญหาของการเรียน การสอน การจัดการชั้นเรียนในการจูงใจเข้าสู่
บทเรียน การให้เนื้อหา การประเมินและปรับผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
Study and practice teaching strategies for technical courses in each 
students major.  Planning for Learning Management, Sequence the 
knowledge, Learning activities, Preparing lesson plans, Choosing 
Instructional Strategies, technology and resources to support teaching 
and learning, Guidelines and making learning plan or lesson plans, 
Knowledge document for the theory and practice in the vocational 
courses.   Integrating teaching strategies into learning management. 
Troubleshooting techniques of learning and teaching, managing 
classroom motivations, the contents, assessment and learning 
outcomes adaptation. 
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 TEDCC809 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้              3(3-0-6) 
 Educational Research 
   รหัสรายวิชาเดิม  :  30026301  การวิจัยทางการศึกษา 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการวิจัย รูปแบบการวิจัย 
การออกแบบการวิจัย  กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การเขียนโครงร่างการวิจัย ท าการวิจัย
ในชั้นเรียนพร้อมทั้งเขียนรายงานการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 Study principles, concepts, theories and guidelines of research, 
Research model, Research Design, Research methodology.  Statistics 
for research and data analysis.   Using and creating research to 
improve learning.  Classroom research and research to improve 
instruction and student development.  Writing research proposals. 
Creating classroom research including writing and presenting research 
report and results for research sharing. 
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 TEDCC810 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   2(1-3-3)
   Innovation and Information Technology for  
 Educational 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของสื่อ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การ
ออกแบบ การสร้าง  การประยุกต์ใช้ การประเมินหาประสิทธิภาพ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสาร การพัฒนาและการบริหาร
จัดการนวัตกรรมการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการศึกษา  
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ การประเมินสื่อและ
นวัตกรรม  
Study and practice principles, concepts and theories about the types 
of media. Technology and innovation for education to promote the 
development of learning quality.  Designing, creating, applying, and 
Evaluating media and educational innovation, educational 
information technology for learning and communication, 
Development and management of educational innovation. Analyzing 
the problems of the use of educational innovation.Learning resources 
and learning networks. The applications of media assessment and 
innovation. 
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 TEDCC811 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ    3(2-3-5) 
 Instructional Materials Development 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  30021303  การพัฒนาวัสดุช่วยสอน 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับชนิดและความส าคัญของวัสดุช่วยสอนรายวิชาชีพใน
สาขาวิชาเอกตามกลุ่มหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด ประเภทของเอกสารการพิมพ์ 
ปฏิบัติการวิเคราะห์อาชีพ วิเคราะห์งานเพ่ือพัฒนาวัสดุช่วยสอน การจัดท า
จุดประสงค์การสอนทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ เอกสารใบความรู ใบงาน ใบสั่ง
งาน ใบประลอง ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใบมอบหมายงาน และโครงการสอน 
เอกสารการวัดและประเมินผลทางทฤษฎีและปฏิบัติ ใบบันทึกผลความก้าวหน้า
ทางการเรียน การประยุกต์ใช้และประเมิน ทั้งรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติ  
Study and practice the types and the importance of instructional 
materials for technical courses in each students major. The types of 
printing documents. Operations on occupation analysis, Job Analytical 
for the teaching material development. Writing teaching objectives for 
lecture and in practical courses.  Information sheet, Work sheet, Job 
sheet, Laboratory sheet, Operation sheet, Assignment sheet and 
Course Syllabus. The measurement and evaluation documents for 
theories and practice topics.Receipt of learning progress. Application 
and evaluation both in lecture and practice Course. 
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 TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3(3-0-6) 
  Educational Measurement and Assessment 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  30025201  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ การสร้างและใช้เครื่องมือการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ คุณสมบัติของเครื่องมือวัดผล การวิเคราะห์คุณภาพ
เครื่องมือวัดผล การประเมินผลการเรียนการสอน การประเมินตามสภาพจริง น า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการประเมินโครงการ 
Study principles, concepts and practices in Measurement and 
evaluation of student learning. The learning objectives. Creating and 
using tools to measure and evaluate the learning.  The features of 
measurement tools.  Analyzing the quality of measurement tools. 
Evaluation of teaching.  The authentic assessment.  Applying the 
evaluation results for learners development and project evaluation. 

 
 TEDCC813 การประกันคุณภาพทางการศึกษา     2(2-0-4) 
  Educational Quality Assurance 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  30023302  การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
    วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก อุดมการณ์และหลักการในการ
จัดการอาชีวศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
Study principles, concepts, guidelines for educational quality 
management, Internal and External Educational Quality Assurance. 
Ideals and principles in the vocational management for educational 
quality assurance. Vocational Standards. Rules and guidelines relating 
to quality management. Activities arrangement for Learning and 
improving learning quality. 
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 TEDCC814 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน    3(0-9-3) 
 Pre Professional Experience 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  ไม่มี 
    วิชาบังคับก่อน  :  TEDCC808  กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกทักษะการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาทฤษฎีและ
ปฏิบัติ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและมี
วัตถุประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การฝึกแก้ปัญหาให้ผู้เรียนที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการปฏิบัติการทดลอง การออกแบบใบงานการทดลอง การตรวจใบงาน
การทดลอง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ 
การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน 
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  
Practice observation skills for learning management in theory and 
practice courses. Creating learning management plan for the students 
to become Constructivist learners.  Teaching Practice in theory and 
practice courses using simulation and real situations.  Practice 
problem solving occurred in the laboratory.  Designing laboratory 
Worksheet, checking laboratory Worksheet.  Designing and testing the 
examination questions or measurement tools.  Grading, Scoring and 
judging the learning achievement.  Practical examination and scoring, 
Classroom Research to solve learners’  problem.  The development 
for professional teacher. 
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 TEDCC815 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1          6(0-40-0) 
 Professional Experience 1 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
 วิชาบังคับก่อน  :  TEDCC814  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

ปฏิบัติการสอนในรายวิชาเอกที่มีทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันที่ไปปฏิบัติการสอน จัดท าแผนการ
เรียนรู้และปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมในการเรียนและการสอน  การ
ควบคุมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นการปฏิบัติจากการทดลองของนักศึกษา การจัดท า
และตรวจข้อสอบและใบงานการทดลอง การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน  
การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ใน
การพัฒนาผู้ เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน การวางตนอยู่ในข้อบังคับของ
สถานศึกษาที่ไปท าการสอน การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา  
Practice in teaching in the course with both theories and practices 
that relate to the learning and teaching process in the institute. 
Creating learning plan and practice for Learning Management.  Using 
innovation for learning and teaching.  Controlling and solving the 
problem occurred in experiments.  Preparing and checking the test 
and experiments. Scoring and judging learning achievement. 
Experiment Testing and scoring. Test and measurement and utilizing  
the results to develop learners.  Research for learners development. 
Following the rules and regulations of each school.  The human 
relationship with co-workers.  Performing other duties as assigned.  
Knowledge Exchange and share in educational seminars. 
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 TEDCC816 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2          6(0-40-0) 
 Professional Experience 2 
    รหัสรายวิชาเดิม  :  30022507  การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2  
 วิชาบังคับก่อน  :  TEDCC815  ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
 ปฏิบัติการสอนในรายวิชาเอกที่มีทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่สอดคล้องกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันที่ไปปฏิบัติการสอน จัดท าแผนการ
เรียนรู้และปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมในการเรียนและการสอน การ
จัดท าสื่อสนับสนุนการเรียน การสอนรายวิชาปฏิบัติ การควบคุมและแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการทดลองของนักศึกษา การจัดท าและตรวจข้อสอบและใบ
งานการทดลอง การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและ
การให้คะแนน การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การวางตนอยู่ในข้อบังคับของสถานศึกษาที่ไปท าการสอน การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมระบบคุณภาพ การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 
ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษาและน าเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน   

 Practice in teaching in the course with both theories and practices 
that relate to the learning and teaching process in the institute. 
Creating learning plan and practice for Learning Management.  Using 
innovation for learning and teaching.  Creating learning and teaching 
materials for experimental courses. Controlling and solving the 
problem occurred in experiments.  Preparing and checking the test 
and experiments. Scoring and judging learning achievement.  
Experiment Testing and scoring. Test and measurement and utilizing 
use the results to develop learners. Research for learners 
development.  Following the rules and regulations of each school.  
Participation in Quality Activities.  The human relationship with co-
workers.   Performing other duties as assigned.  Knowledge Exchange 
and share in educational seminars and presenting research finding for 
learner improvement. 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู)   
 4.1 มาตรฐานของการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการหรือสถานศึกษาตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
  4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน ามาแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
  4.1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ
หรือสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
  4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และสามารถบูรณาการความรู้ตลอดจนการใช้ทักษะทางด้าน
การสอนในสายวิชาชีพที่เด่นชัด 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ชั้นปีที่ 5  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน  2  ภาคการศึกษา 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎี  ความรู้  หรือเทคโนโลยี
ทางด้านการศึกษาหรือด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ บูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง  สร้างนวัตกรรม   เพ่ือการเรียนการสอน  ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  รักษาสิ่งแวดล้อม  โดยมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานทางด้านสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  และคอมพิวเตอร์ เป็น
โครงงานที่นักศึกษาสนใจ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การท าโครงงานและมีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความ
เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ และโปรแกรมต่าง ๆ ในการท าโครงงานได้อย่างเหมาะสม โครงงานสามารถเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
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 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  มีการจัดการและส่งเสริมให้นักศึกษามีการส ารวจหัวข้อโครงงานก่อนภาคการศึกษาที่มีการจัดท า
โครงงานเพ่ือเตรียมความพร้อมผ่านทางรายวิชาการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ ส่วนในภาคการศึกษาที่มีการท าโครงงาน มีการก าหนด
ชั่วโมงการให้ค าปรึกษา  มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงงานเป็นระยะ   
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงานจากรายงานความก้าวหน้า ที่ได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการ
น าเสนอตามระยะเวลาที่ก าหนด  เมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องน าเสนอโครงงานและอธิบายการท างานของ
ระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ตามขอบเขต หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สอบโครงงานและได้รับอนุมัติโดยประธานหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล   

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ -  มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ

เจรจา สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

-  ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
-  มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 
-  มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ -  มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
2.1.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์
2.1.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน

สังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา 
ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ดังนี้  

(1) มีจิตส านึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
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(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

(4) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรม

และจรรยาวิชาชีพ เช่น วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ซึ่งอาจารย์ผู้ 
สอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการวัดผลแบบมาตรฐานใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรม  และมี 
การก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้นเรียน นักศึกษาที่
คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลั ยฯ 
นอกจากนี้ ผู้สอนต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษา
มีจิตสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ท าความดีและเสียสละ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ 

ได้แก่ 
(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 

 
2.1.1.2 ด้านความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกัน

ขึ้นเป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังนั้น  
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่
ศึกษา 
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(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่
ศึกษา 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์ อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการใช้ข้อสอบ
วัดผลในรายวิชาที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้การ 

บูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทาง
ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น ๆ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้ 

การวัดผล ดังนี้  
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) งานที่ได้มอบหมาย 
(5) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) แฟ้มสะสมผลงาน 

 
2.1.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดย
กระบวนการเรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิด
และวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ 



168 
 

 

168 

(2) มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้

นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้
วิชาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning) มุ่ งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิ เคราะห์
องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ าลอง และกรณีศึกษาเพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จ าลอง 
(2) การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่าง ๆ 
(3) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

 
2.1.1.4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

นักศึกษาจึงต้องได้รับการฝึกประสบการณ์เพ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
ดังนั้นผู้สอนต้องแนะน าการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ดังนี้ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
(2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(3) สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
การวัดและประเมินผลท าได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาใน 

การท ากิจกรรมกลุ่มทั้งในและนอกชั้นเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด าเนินการสอนโดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ

ผู้อ่ืน หรือค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในงานอาชีพ โดยมี
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ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(6) มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย และสามารถ

วางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน

ชั้นเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
2.1.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญในชี วิตประจ าวันและ 
การประกอบอาชีพ นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชา ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม 
(3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม

กาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
การวัดและประเมินผลอาจจัดท าในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้

นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาเรียบเรียง น าเสนอและอภิปราย 
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แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน  
การติดต่อสื่อสาร หรือน าเสนอผลงานต่าง ๆ  

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินการสอนด้วยกิจกรรม Active Learning ที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร 
ค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการน าเสนอผลงาน 
(4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียม

ปฏิบัติของสังคมแต่ละกลุ่ม 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหา

ข้อมูล 
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
(4) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์และวัฒนธรรมสากล 
 

2.1.2 แผนที่แสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF : HEd) 

2.1.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
4) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 



151 
 

 

151 

2.1.2.2 ความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
2) สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่

ศึกษา 
3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.1.2.3 ทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้  และมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค ์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
2) มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

2.1.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 
1) มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
3) สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

2.1.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม 
3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่ างถูกต้องตาม

กาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
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2.1.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
2.1.3.1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 
   ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                

2 GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                

3 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                

4 GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย                

5 GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                

6 GEBIN101 กระบวนการคดิและการแก้ปญัหา                  

7 GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                  

8 GEBIN103 ศิลปะในการใช้ชีวิต                
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2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  


   ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 

               

2 GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                

3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย                

4 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์                

5 GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน                

6 GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน                

7 GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน                

8 GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน                

9 GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร ์                

10 GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อท างาน
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

               

11 GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                

12 GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                
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3) วิชาศึกษาทั่วไปเลือกเสรี 


   ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC104  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ                

2 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ                

3 GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น                

4 GEBLC204  ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างประเทศ                

5 GEBLC301  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

6 GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                

7 GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                

8 GEBLC601  ภาษาพม่าพื้นฐาน                

9 GEBHT102  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

10 GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ                

11 GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ                

12 GEBIN104 ชีวิตมีสุข                
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4) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร ์


   ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์                

1 FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์                

1 FUNMA105 แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร                

2 FUNMA109 สถิต ิ                
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  
2.2.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ  

2.2.1.1 คุณธรรมจริยธรรม 
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ดังนี้  

(1) แสดงออกซึ่งจิตส านึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(2) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

(3) แสดงออกซ่ึงการมวีินัย ขยัน อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ

วินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี เช่นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  

(2) ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่ม โดยฝึก
ให้รู้บทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม การเป็นสมาชิกกลุ่ม การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งการเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

(3) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนแต่ละรายวิชา ในด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ รวมทั้งการมีมารยาททางวิชาการ การไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 

(4) จัดกิ จกรรมส่ งเสริม และคิ ดแก้ปัญ หาทางคุณ ธรรม  จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  และการมี จิตส านึ กสาธารณะ เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ ท าความ ดี  
การท าประโยชน์และเสียสละแก่ส่วนรวม 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินด้านจิตพิสัยของนักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน 
การแต่งกาย การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(2) ประเมินความรับผิดชอบในการท างานเป็นกลุ่ม การน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน และการรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานการกระท าทุจริตในการสอบ การมีมารยาททาง
วิชาการ และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน  

(4) ประเมินผลจากรายงานการจัดกิจกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และการมจีิตส านึกสาธารณะ 
  

2.2.1.2 ความรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาวิศวศึกษาตามเอกวิชา 
คือ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ประกอบกันขึ้นเป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมดังนี้ 

(1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะ อย่าง
กว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ
เฉพาะ รวมทั้งคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักถึง
ความส าคัญของงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ 

(3) สามารถน าหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปบูรณาการข้าม
ศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) เลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมตามหัวข้อของลักษณะรายวิชา โดย 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามสภาพจริง 
(2) ส่งเสริมและชี้แนะให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทางวิชาการ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม แล้วน ามาประยุกต์สร้างผลงานทางวิชาการ 

(3) ส่งเสริมและชี้แนะการบูรณาการน าความรู้ร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์เข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการฝึกงานในสถานประกอบการ และ
ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ 

ดังนี้ 
(1) ประเมินผลตลอดภาคเรียน 
(2) ประเมินผลจากงานทีม่อบหมาย 
(3) ประเมินผลจากการน าเสนอโครงการ 
(4) ประเมินผลจากการฝึกงานในสถานประกอบการ 
(5) ประเมินผลจากการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
2.2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาควบคู่กับคุณธรรมและ

จริยธรรมและความรู้ทางด้านวิชาชีพ โดยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล 
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดังนั้นมาตรฐานทักษะทางปัญญา
ต้องครอบคลุมดังนี้ 

(1) มีจินตนาการในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่มี 
ความสลับซับซ้อน ในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

(2)  มีทักษะในการเป็นผู้น าความรู้เพ่ือการสืบค้นข้อมูล วินิจฉัย วิเคราะห์
และสรุปประเด็นของสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

โดยฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ   
(2) ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ แล้ววินิจฉัย และสรุป

ประเด็นของสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) ประเมินผลจากการฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ 
(3) ประเมินผลจากการอภิปรายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหา ในประเด็นที่ได้

จากการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
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2.2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และ             

ความรับผดิชอบ 
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน 

การมี ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้อง
สอดแทรกวิธีการที่เก่ียวข้องให้นักศึกษาระหว่างที่สอนเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ 

(1) แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

(2) แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่สามารถคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

(3) สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ การท างานเป็นทีม 
ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  

(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในการท างาน และมีจิตส านึกต่อสังคมด้านการน าความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่มท่ีแสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(2) ส่งเสริมการน าเสนอผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ 
(3) ก าหนดบทบาท หน้าที่ การท างานเป็นทีม ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการ

แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
(4) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการบริการทางวิชาการต่อสังคม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินพฤติกรรมจากการแสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(2) ประเมินผลการน าเสนอผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ 
(3) ประเมินผลการท างานเป็นทีมตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินผลการด าเนินการบริการทางวิชาการต่อสังคม 
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2.2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญ ในชีวิตประจ าวันและ 

การประกอบอาชีพ นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้นอาจารย์ผู้สอน
ต้องฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติดังนี ้

(1) มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข่าวสารทั้งที่ เป็นตัวเลขเชิงสถิติ  คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลท าให้สามารถเข้าใจ 
องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

(2)  สามารถใช้ดุลยพินิจ ในการสืบค้น  วิ เคราะห์  ประมวลผล แปล
ความหมายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 

(3)  สามารถสนทนา เขียน และน าเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
เพ่ือสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ติดตามข้อมูลข่าวสารประเด็นส าคัญด้านวิชาการจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(2) วิเคราะห์และแปลความหมายจากข้อมูลข่าวสาร 
(3) น าเสนอรายงานด้านวิชาการโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามข้อมูล
ข่าวสาร 

(2) ความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมาย 
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
(4) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์และวัฒนธรรมสากล  
 
 
 
 



181 
 

 

2.2.1.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้  
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

การท างานในสถานศึกษา สถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ
นั้นส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะการปฏิบัติ การวางแผน การออกแบบ การทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข 
รวมถึงการมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนทีห่ลากหลายตามสภาพ
จริง ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งเน้นการสร้างทักษะการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

(1) แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู  การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ที่มีรูปแบบ
หลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค ์

(2) แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนรวมถึง
ประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างบูรณาการที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายอย่างมี
นวัตกรรม 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ 
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
(5) สนับสนุนการจัดท าโครงงาน 
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ 
(7) การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
(1) ประเมินจากกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน 
(2) ประเมินผลทักษะในการปฏิบัติงาน 
(3) ประเมินผลจากโครงงานนักศึกษา 
(4) ประเมินผลการฝึกงานในสถานประกอบการ 
(5) ประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 
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2.2.2 แผนที่แสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher 
education: TQF : HEd)  สรุปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

2.2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) แสดงออกซึ่งจิตส านึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ 

วิชาชีพครู 
3) แสดงออกซึ่งการมีวินัย ขยัน อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ด ี
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
2.2.2.2 ความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไปวิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะอย่างกว้างขวาง 
ลึกซึ้ง และเป็นระบบ 

2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ในสาขาวิชาชีพ
เฉพาะ รวมทั้งคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักถึง
ความส าคัญของงานวิจัยเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ 

3) สามารถน าหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ ได้ศึกษาไปบูรณาการ 
ข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม 

2.2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
1) มีจินตนาการในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่มี 

ความสลับซับซ้อนในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
2) มีทักษะในการเป็นผู้น าความรู้เพ่ือการสืบค้นข้อมูล วินิจฉัย วิเคราะห์และ 

สรุปประเด็นของสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
2.2.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

1) แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน และ 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

2) แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

3) สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ การท างานเป็นทีม 
ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
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4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ื อให้ เกิด 
ความปลอดภัยในการท างาน และมีจิตส านึกต่อสังคมด้านการน าความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือได้อย่าง
เหมาะสม 

2.2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
1) มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทั้งที่

เป็นตัวเลขเชิงสถิติ คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลท าให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลผล แปลความหมายและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 

3) สามารถสนทนา เขียน และน าเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
เพ่ือสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

เฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ทีม่ีรูปแบบหลากหลายอย่าง
บูรณาการและสร้างสรรค์ 

2) แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน รวมถึง
ประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างบูรณาการที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายอย่าง 
มีนวัตกรรม 
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2.2.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
2.2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์) 

1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้ 3. ด้าน

ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะการ

จัดการ
เรียนรู้ 

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

1 TEDEE401 วงจรไฟฟ้า                   

2 TEDEE402 วงจรดิจิทัล                   

3 TEDEE403 เครื่องมือวัดและการวดัไฟฟ้า                   

4 TEDEE404 อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น                   

5 TEDCC823 เขียนแบบวิศวกรรม                      

6 TEDCC824 กลศาสตร์วิศวกรรม                   

7 TEDCC825 วัสดุวิศวกรรม                   

8 TEDCC826 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                   
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2.2.3.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
1) วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ) 
วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้าน
ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์บุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะการ

จัดการ
เรียนรู้ 

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

1 TEDEE101 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                   

2 TEDEE102 การติดตั้งไฟฟ้า                   

3 TEDEE103 การพันหม้อแปลงและมอเตอร ์                   

4 TEDEE104 การท าความเย็นและปรับอากาศ                   

5 TEDEE105 โรงต้นก าลังไฟฟ้า                   

6 TEDEE106 การส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า                   

7 TEDEE107 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1                   

8 TEDEE108 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2                   

9 TEDEE109 การควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้าและนิวแมติก                   

10 TEDEE110 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ์                   

11 TEDEE111 การออกแบบระบบไฟฟ้า                   

12 TEDEE112 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์                   

13 TEDEE113 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า                   

14 TEDEE114 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า                   
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รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ) 
วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้าน
ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์บุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะการ

จัดการ
เรียนรู้ 

15 TEDEE115 ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมไฟฟ้า                   
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2) วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ) 
วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้ 3. ด้าน

ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะการ

จัดการ
เรียนรู้ 

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
1 TEDEE405 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า                   

2 TEDEE201 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1                   

3 TEDEE202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2                   

4 TEDEE203 อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม                   

5 TEDEE204 ไมโครโปรเซสเซอร์                   

6 TEDEE205 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                   

7 TEDEE206 หลักการของระบบสื่อสาร                   

8 TEDEE207 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล                   

9 TEDEE208 สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร                   

10 TEDEE209 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

                  

11 TEDEE210 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม                   

12 TEDEE211 ฝึกงานในสถานประกอบการ 1                   

13 TEDEE212 ปฏิบัติวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน                   
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3) วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ) 
วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้าน
ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ ์
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะการ

จัดการ
เรียนรู้ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

1 TEDEE405 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า                   

2 TEDEE301 งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม                   

3 TEDEE302 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                   

4 TEDEE303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี                   

5 TEDEE304 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์                   

6 TEDEE305 ระบบปฏิบตัิการ                   

7 TEDEE306 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย                   

8 TEDEE307 การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรเลอร์                   

9 TEDEE308 วิศวกรรมฐานข้อมลูและข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น                   

10 TEDEE309 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์                   

11 TEDEE310 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร ์                   

12 TEDEE311 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร ์                   

13 TEDEE312 ฝึกงานในสถานประกอบการ                   
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2.2.3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
1) วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า  

1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้ 3. ด้าน

ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะการ

จัดการ
เรียนรู้ 

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
1 TEDEE405 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า                   

2 TEDEE116 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                   

3 TEDEE117 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง                   

4 TEDEE118 ระบบควบคมุ                   

5 TEDEE119 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                   

6 TEDEE120 ไมโครคอนโทรลเลอร ์                   

7 TEDEE121 วิศวกรรมแสงสว่าง                   

8 TEDEE122 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร ์                   

9 TEDEE123 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า                   

10 TEDEE124 ปฏิบัติงานซ่อมและบ ารุงรักษาไฟฟ้า                   

11 TEDEE125 การอนุรักษ์และการจดัการพลังงานไฟฟ้า                   

12 TEDEE126 พลังงานทดแทน                   

13 TEDEE127 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า                   
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2) วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้ 3. ด้าน

ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะการ

จัดการ
เรียนรู้ 

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

1 TEDEE213 เทคโนโลยีระบบภาพและเสียง                   

2 TEDEE214 วิศวกรรมไมโครเวฟ                   

3 TEDEE215 วิศวกรรมสายอากาศ                   

4 TEDEE216 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย                   

5 TEDEE217 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม                   

6 TEDEE218 นวัตกรรมทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม                   

7 TEDEE219 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม                   

8 TEDEE220 งานบริการและงานซ่อมทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม                   

9 TEDEE221 การเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ตกับอุปกรณ ์                   

10 TEDEE222 หลักการของอิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์                   

11 TEDEE223 เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์                   

12 TEDEE224 ฝึกงานในสถานประกอบการ 2                   

13 TEDEE225 การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1                   

14 TEDEE226 การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2                   

15 TEDEE227 เทคโนโลยีการแสดงผล                   



 

 

191 

รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้ 3. ด้าน

ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะการ

จัดการ
เรียนรู้ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

16 TEDEE228 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง                   

17 TEDEE229 ปฏิบัติการจ าลองการท างานของวงจรและสัญญาณ                   

18 TEDEE230 เทคโนโลยีการผลติทางอิเล็กทรอนิกส ์                   

19 TEDEE231 วิศวกรรมโทรศัพท ์                   

20 TEDEE232 การประมวลผลภาพดิจิทลั                   

21 TEDEE233 ทรานสดิวเซอร์อิเล็กทรอนิกส ์                   

22 TEDEE234 อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเกษตร                   

23 TEDEE235 ระบบสื่อสารด้วยแสง                   

24 TEDEE236 การควบคุมอันดับและพีแอลซ ี                   

25 TEDEE237 การสื่อสารข้อมลูทางอุตสาหกรรม                   

26 TEDEE238 ระบบเสียงบนไอพี                   

27 TEDEE239 เทคนิคการก าจดัสญัญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส ์                   

28 TEDEE240 การออกแบบผลติภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส ์                   

29 TEDEE241 การออกแบบวงจรกรองแบบแอนะล็อก                   
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3) วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้าน
ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ ์
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะการ

จัดการ
เรียนรู้ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

1 TEDEE313 ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล                   

2 TEDEE314 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                   

3 TEDEE315 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์                   

4 TEDEE316 การติดตั้งและบ ารุงรักษาสายสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

                  

5 TEDEE317 การดูแลระบบยูนิกซ ์                   

6 TEDEE318 ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง                   

7 TEDEE319 สัญญาณและระบบ                   

8 TEDEE320 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

                  

9 TEDEE321 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ                   

10 TEDEE322 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                   
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รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้าน
ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ ์
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะการ

จัดการ
เรียนรู้ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

11 TEDEE323 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ                   

12 TEDEE324 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                     
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2.2.3.4 กลุ่มวิชาทางการศึกษา 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา (กลุ่มวิชาทางการศึกษา) 

1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 3.ด้าน

ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านความสัมพันธ์
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดา้น
ทกัษะการ

จดัการ
เรียนรู้ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

1 TEDCC801 ความเป็นครูวิชาชีพ                   

2 TEDCC802 ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา                   

3 TEDCC803 ภาษาและวัฒนธรรมไทย                   

4 TEDCC804 ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู                   

5 TEDCC805 จิตวิทยาส าหรับครู                    

6 TEDCC806 การพัฒนาหลักสูตร                   

7 TEDCC807 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน                   

8 TEDCC808 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค                   

9 TEDCC809 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                   

10 TEDCC810 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                   

11 TEDCC811 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ                   

12 TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                   

13 TEDCC813 การประกันคุณภาพทางการศึกษา                   

14 TEDCC814 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน                   

15 TEDCC815 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1                   

16 TEDCC816 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2                   
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

1.1  การวัดผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเม่ือสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
ก        หรือ     A 
ข+      หรือ      B+ 
ข        หรือ     B 
ค+      หรือ     C+ 
ค        หรือ     C 
ง+       หรือ     D+ 
ง         หรือ     D 
ต        หรือ     F 
ถ        หรือ     W 
ม.ส.    หรือ       I 
พ.จ.    หรือ      S 
ม.จ.    หรือ      U 
ม.น.    หรือ     Au 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
1.2  ระยะเวลาการศึกษา  

1.2.1  ส าหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  5  ปีการศึกษา 
ส าเร็จได้ไม่ก่อน  8  ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน  10  ปีการศึกษา 

1.2.2  ส าหรับการลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลาระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  9  ปีการศึกษา 
ส าเร็จได้ไม่ก่อน  17  ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  15  ปีการศึกษา 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าอย่างสม่ าเสมอทุกปีการศึกษา ด าเนินการโดยผู้ตรวจสอบ
จากภายในและภายนอกของหลักสูตร และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้อง
สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานเอกสาร หรือการสัมภาษณ์ การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษา
ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบมีการ
ประเมินข้อสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลา
ต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5   เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในประเด็นของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  2.00  และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม  
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 ในการก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยค านึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้ 
 1.1 มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร  โดย
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบแล้ว 
 1.2 มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน 
 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 
 
2.  บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความส าคัญในหัวข้อต่อไปนี้ 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ 
พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยจ านวนบัณฑิตที่รับการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
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 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใช้แบบสอบถามกับผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี  
นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา โดยจ านวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา โดยใช้ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้  

3.3.1  ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาโดยใช้ข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สภาพความพร้อมของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ รวมทั้งอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

3.3.2  ทบทวนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยให้สอดคล้องกับปรัชญาวิสัยทัศน์ของหลักสูตร 
คณะ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งต้องเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันในทุกพ้ืนที่ ที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

3.3.3  การรับสมัครนักศึกษา มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ในการรับสมัครในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงนักศึกษาโควตาประเภท
ต่างๆ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ โครงการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

3.3.4  คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ก าหนดวิธีการ 
และรูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ 

3.3.5  หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
3.3.5.1 สอบข้อเขียน  
    -  เสนอรายชื่อกรรมการผู้ออกข้อสอบ ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้แต่งตั้ง 

โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญในการออกข้อสอบที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมวิชาศึกษาทั่วไปวิชาชีพพ้ืนฐาน
วิชาชีพเฉพาะสาขา 

    -  กรรมการผู้ออกข้อสอบ ด าเนินการออกข้อสอบ ตามเกณฑ์ที่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด 

    -  คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกข้อสอบ และท าการคัดเลือก
ข้อสอบ 
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    -  คณะวิศวกรรมศาสตร์ด าเนินการจัดท าข้อสอบ และสอบข้อเขียน ตาม
ก าหนดการท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

    -  มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ด าเนินการตรวจข้อสอบข้อเขียน และประกาศผลผู้ผ่าน
การสอบข้อเขียน 

3.3.5.2 สอบสัมภาษณ์ / ปฏิบัติ  
    -  เสนอรายชื่อกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้แต่งตั้ง 

โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพพ้ืนฐาน และวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตร 
    -  ทบทวนหลักเกณฑ์การสอบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับปรัชญาวิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความต้องการของแต่ละวิชาเอก เพ่ือใช้ในการด าเนินการสอบปฏิบัติให้เป็น
ทิศทางเดียวกันในทุกพ้ืนที่ 

    -  ด าเนินการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติตามก าหนดการของมหาวิทยาลัยฯ 
    -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 

3.2  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา  
3.2.1  น าผลข้อมูลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทั้งข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ มา

วิเคราะห์เพ่ือจัดกลุ่มในการวางแผนการเรียนปรับพ้ืนฐานให้แก่นักศึกษา โดยให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญ 
คือ พ้ืนฐานด้านวิชาชีพ พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ พ้ืนฐานด้านการค านวณ และด้านคุณธรรมจริยธรรม  

3.2.2  จัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ตามกลุ่มของนักศึกษาโดยจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 

3.2.3  ติดตามและประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป  

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่
นักศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

3.3.1 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา 
 3.3.1.1  หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี เพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
แต่งตั้ง 

 3.3.1.2  ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา ต้องพบปะนักศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
เพ่ือให้ค าแนะน าในเรื่องการลงทะเบียน การปรับตัวและอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

3.3.1.3  ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา เพ่ือการพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและหลักสูตร 

3.3.2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตร ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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    3.3.2.1  จัดการบรรยายพิเศษเก่ียวกับเส้นทางอาชีพของสาขาวิชา  
    3.3.2.2  จัดให้นักศึกษาออกฝึกงาน และปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเพ่ิมทักษะ

ทางด้านวิชาช่างและทางด้านวิชาชีพครู 
    3.3.2.3  จัดให้มีห้องสมุดที่มีหนังสือ ต าราเรียน รวมทั้งสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ ให้มี

ความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 
    3.3.2.4  จัดให้มีกิจกรรมเสริมความเป็นครู และเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.4  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  หลักสูตรท าการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งเสนอ
รายงานสรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของการจัดกิจกรรมต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมในปีต่อไปภายใต้ประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
        3.4.1  อัตราคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
        3.4.2  อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
        3.4.3  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมของหลักสูตรฯ 

      3.4.4  การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
4.  อาจารย์ 

4.1  การรับอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 4.1.1  การรับอาจารย์ใหม่ มีระบบการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสอดคล้องกับแผนอัตราก าลังของหลักสูตร 
 4.1.2  การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้ได้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิที่ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 4.2  การบริหารอาจารย์ 
  4.2.1  ก าหนดแผนการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  4.2.2  มีการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพของอาจารย์ทุกคน ให้เหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
  4.2.3  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และภาระงานให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของอาจารย์ 
  4.2.4  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจยกย่อง และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ 
  4.2.5  มีการประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อ 4.2.1 – 4.2.4 
 
 4.3  การพัฒนาอาจารย์ 
  4.3.1  ก าหนดแผนการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ วิชาชีพ การสร้างผลงานทางวิชาการ และ
การท าวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 
  4.3.2  มีการควบคุม ก ากับ ส่งเสริม เพื่อให้เกิดการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
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  4.3.3  มีการส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุงความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ ตามการประเมิน
การสอน ของอาจารย์ผู้สอน 
  4.3.4  มีการประเมินผลและปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามข้อ 4.3.1 - 4.3.3 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
มีการด าเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการก ากับคุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ดังนี้  
5.1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมข้อมูล ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต อัตราการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร แนวทางนโยบายการศึกษา ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ และของประเทศ เพ่ือท าการวิเคราะห์ และวางกรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยค านึงถึง 

 5.1.1.1  สาระวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติที่พัฒนาความรู้ทักษะในวิชาชีพ 
 5.1.1.2  เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชา มีความทันสมัย สอดคล้องกับ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 5.1.1.3  ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ทฤษฎีและปฏิบัติ เหมาะสมต่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และมีความลุ่มลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น 
 5.1.1.4  มีการจัดล าดับรายวิชา ก่อน -หลั ง ที่ เหมาะสม เอ้ือให้ นั กศึกษามี 
พ้ืนฐานความรู้ ในการเรียนวิชาต่อยอด 
 5.1.1.5  มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ เพ่ือเป็นการเปิด 
โลกทัศน์ของนักศึกษาให้กว้างขึ้น 
 5.1.1.5  เปิดโอกาสให้มีการเทียบโอนหน่วยกิต เทียบโอนรายวิชา โดยค านึงถึงเนื้อหา
สาระที่ครอบคลุมรายวิชาของหลักสูตรอย่างครบถ้วน 
 5.1.2  ท าการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ใช้
บัณฑิต ตัวแทนสถานประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าหลักสูตร เข้า
มามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร 
 5.1.3  เสนอหลักสูตรปรับปรุงเพ่ือให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามล าดับ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 5.2.1  การก ากับระบบการจัดผู้สอน  
  5.2.1.1  หลักสูตรพิจารณารายวิชาในแผนการเรียน เพ่ือวิเคราะห์หาผู้สอนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชา โดยค านึงถึงประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการของผู้สอน 
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  5.2.1.2  หลักสูตรควรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญ
หลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับมุมมองหรือความคิด จากผู้สอนที่หลากหลาย 
  5.2.1.3  มีการก ากับให้ผู้สอนจัดท ามาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ของแต่ละรายวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม โดย
ผู้สอนต้องส่งประมวลการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
  5.2.1.4  หลักสูตรก ากับให้อาจารย์ทุกคนชี้แจงภาพรวมรายละเอียดของวิชา (ตาม 
มคอ.3 และ มคอ.4) ให้นักศึกษาทราบ 
  5.2.1.5  หลักสูตรมีการก ากับให้ผู้สอนที่ท าการสอนในรายวิชาเดียวกัน ต้องมีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมและเทียบเคียงกัน อีกท้ังต้องใช้ประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ชุดเดียวกัน 
  5.2.1.6  หลักสูตรมีการก ากับติดตามการสอนของอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามแผนการ
สอนที่วางไว้ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 5.2.2  การก ากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้ 
  5.2.2.1  หลักสูตรมีการควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน ให้
ได้มาตรฐานเดียวกัน 
  5.2.2.2  มีการส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
  5.2.2.3  มีการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ โดยการฝึกทักษะในรายวิชา และการออกไป
ฝึกงานในสถานประกอบการและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  5.2.2.4  มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
สภาวิชาชีพ 
  5.2.2.5  มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ เช่น ความรู้พ้ืนฐานที่
จ าเป็นก่อนการเรียนวิชาชีพ การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
  5.2.2.6  มีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนการท างานหรือประกอบอาชีพ 
  5.2.2.7  มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมาตราฐานวิชาชีพ 
โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งน ากระบวนการวิจัย บริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน และสอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
  5.2.2.8  มีการส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน และให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน 
  5.2.2.9  มีการควบคุมก ากับดูแลอาจารย์ผู้สอน ให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการประเมินจากผู้เรียน 
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5.3  การประเมินผู้เรียน  
5.3.1  มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ตามน้ าหนักความส าคัญที่เหมาะสมของหน่วย

เรียนในแต่ละรายวิชา แจ้งให้นักศึกษาทราบ 
5.3.2  การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจะประเมินตามสภาพความเป็นจริงภายใต้

เครื่องมือ ที่ใช้ประเมินที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมายการสอบปาก
เปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยทั้งนี้ก าหนดให้ผู้สอนต้องมีการ
ระบุเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน 

5.3.3  มีการก ากับ ตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เหมาะสมกับ
รายวิชา 

5.3.4  มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชา ที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

5.3.5  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน การตัดเกรดที่ ชัดเจน และสามารถสะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา และลักษณะของรายวิชาได้ 

5.3.6  มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตาม
รายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

5.3.7  มีการจัดท ารายงานผลการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร ในภาพรวมทุก 
ปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนมีสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรจึงมีกระบวนการในการจัดเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

 
6.1  จัดเตรียมความพร้อมของสิ่งสนุนสนุนการเรียนรู้ 
 6.1.1  หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องจักร 

เครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือจัดท าข้อมูลความจ าเป็นต่อการใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เสนอต่อคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือวางกรอบงบประมาณที่เหมาะสม 
 6.1.2  หลักสูตรก ากับ ติดตาม และตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา เช่น วารสารทางวิชาการ หนังสือ ต ารา ฐานข้อมูล และระบบอินเตอร์เน็ตที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษาให้มีความเพียงพอและทันสมัย โดยประสานงานร่วมกับทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 6.1.3  หลักสูตรก ากับ ติดตาม และตรวจสอบพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษา และอาจารย์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ให้มีความพร้อมและเหมาะสมอยู่เสมอ 
 6.1.4  หลักสูตรวางแผนการใช้วัสดุฝึก ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะรายวิชา โดย
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้สอน  
 6.1.5  หลักสูตรจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูล ข้อร้องเรียน จากนักศึกษาและอาจารย์ ใน
เรื่องของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 6.1.6  มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ที่มีต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอน 
  6.2.1  ห้องเรียน  มีดังนี ้

6.2.1.1  ห้องบรรยายขนาด   20 ที่นั่ง จ านวน   1   ห้อง 
6.2.1.2  ห้องบรรยายขนาด   40  ที่นั่ง จ านวน   3   ห้อง 

 6.2.1.3  ห้องบรรยายขนาด     60  ที่นั่ง จ านวน   1   ห้อง 
    6.2.1.4  ห้องบรรยายขนาด   120  ที่นั่ง จ านวน   1   ห้อง 

 
 6.2.2  ห้องปฏิบัติการ  มีดังนี ้   

 6.2.2.1  ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชุด 
2 ชุดปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 8 ชุด 
3 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 ชุด 

          

 6.2.2.2  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชุด 
2 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 1 เครื่อง 
3 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
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 6.2.2.3  ห้องปฏิบัติการดิจิตอลเทคนิค 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดปฏิบัติการดิจิตอลเทคนิค 16 เครื่อง 
2 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16 ชุด 
3 แผงต่อวงจร 16 ชุด 
4 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการดิจิตอลเทคนิค 1 ชุด 

 

 6.2.2.4  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 1 เครื่อง 
2 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด 
3 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด 

 

 6.2.2.5  ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 8 เครื่อง 
2 เครื่องก าเนิดสัญญาณ 8 เครื่อง 
3 ออสซิลโลสโคป 8 เครื่อง 
4 แผงต่อวงจร 8 ชุด 
5 ชุดปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 8 ชุด 
6 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 ชุด 

 

 6.2.2.6  ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 8 เครื่อง 
2 เครื่องก าเนิดสัญญาณ 8 เครื่อง 
3 ออสซิลโลสโคป 8 เครื่อง 
4 แผงต่อวงจร 8 ชุด 
5 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 1 ชุด 
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 6.2.2.7  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีภาพและเสียง 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องก าเนิดสัญญาณ 2 เครื่อง 
2 ออสซิลโลสโคป 16 เครื่อง 
3 แผงต่อวงจร 16 ชุด 
4 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการระบบภาพ 1 ชุด 
5 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการระบบเสียง 1 ชุด 

 

 6.2.2.8  ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 8 เครื่อง 
2 เครื่องก าเนิดสัญญาณ 8 เครื่อง 
3 ออสซิลโลสโคป 8 เครื่อง 
4 ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 8 ชุด 
5 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 ชุด 

 

 6.2.2.9  ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 8 เครื่อง 
2 เครื่องก าเนิดสัญญาณ 8 เครื่อง 
3 ออสซิลโลสโคป 8 เครื่อง 
4 แผงต่อวงจร 8 ชุด 
5 ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 8 ชุด 
6 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด 

 

 6.2.2.10  ห้องปฏิบัติการไมโครเวฟ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดปฏิบัติการไมโครเวฟ 8 ชุด 
2 เครื่องวิเคราะห์ข่ายวงจร 1 เครื่อง 
3 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการไมโครเวฟ 1 ชุด 
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 6.2.2.11  ห้องปฏิบัติการสายส่งและสายอากาศ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดปฏิบัติการสายส่งและสายอากาศ 8 ชุด 
2 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสายส่งและสายอากาศ 1 ชุด 

 

 6.2.2.12  ห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชุด 
2 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 1 เครื่อง 
3 ชุดปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม 8 ชุด 
4 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม 1 ชุด 

 

 6.2.2.13  ห้องปฏิบัติการระบบโทรศัพท์ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 1 เครื่อง 
2 ชุดปฏิบัติการระบบโทรศัพท์แอนะลอก 1 ชุด 
3 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการระบบโทรศัพท์ 1 ชุด 

 
 

 6.2.3  ห้องสมุด 
             ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ซึ่งมีหนังสือ  ต าราเรียน  
วารสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ( Internet)  และการ
ให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
6.2.3.1  หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย    67,453 เล่ม 
6.2.3.2  หนังสืออ้างอิงภาษาไทย     2,496 เล่ม 
6.2.3.3  หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ     16,919 เล่ม 
6.2.3.4  หนังสืออ้างอิงอังกฤษ     18,303 เล่ม 
6.2.3.5 วิจัย       822 เล่ม 
6.2.3.6  วิทยานิพนธ์      251 เล่ม 
6.2.3.7  วารสาร      205 เล่ม 
6.2.3.8  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย    9,285 เล่ม 
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6.2.3.9  Electronic resources      1,127 เล่ม 
6.2.3.10  SET Corner      67 เล่ม 
6.2.3.11  นวนิยาย, เรื่องสั้น     4,187 เล่ม 
6.2.3.12  วารสารเย็บเล่ม      36 เล่ม 
6.2.3.13  วารสารบอกรับ      81 เล่ม 
6.2.3.14  E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL)  363 เล่ม 
6.2.3.15  E-book (IG Library)     18 เล่ม 
6.2.3.16  E-book (E-Library)     4,078 เล่ม 
6.2.3.17  E-Project      206 เล่ม 
 

        6.2.4  ฐานข้อมูล  
6.2.4.1  ACM Digital Library 
6.2.4.2  H.W Wilson 
6.2.4.3  IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 
6.2.4.4  ProQuest Dissertation & Theses Global 
6.2.4.5  Web of Science 
6.2.4.6  SpringerLink – Journal 
6.2.4.7  American Chemical Society Journal (ACS) 
6.2.4.8  Academic Search Complete 
6.2.4.9  ABI/INFORM Complete 
6.2.4.10  Computers & Applied Sciences Complete 
6.2.4.11  Education Research Complete 
6.2.4.12  Emerald Management (EM92) 
6.2.4.13  ScienceDirect 
6.2.4.14  Communication & Mass Media Complete 

 
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือ
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วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

 
6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่ งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า
หอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสต -          
ทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรยีนห้องปฏิบัติการระบบ
เครือข่าย  แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง 
ทรัพยากร สื่อและช่องทางการเรียนรู้ 
ที่เพียบพร้อมเพื่อสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียน นอกห้องเรยีน 
และเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยา่ง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

1.   จัดให้มีห้องเรียนมลัตมิีเดยี ท่ีมี
ความ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการสอน การบนัทึก
เพื่อเตรียมจัดสร้างสื่อส าหรับการ
ทบทวนการเรียน 
2.  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี 
เครื่องมือทันสมยัและเป็นเครื่องมอื
วิชาชีพในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏบิัติ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.  จัดให้มีเครือข่ายและพื้นที่ท่ีมทีั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นท่ีที่
นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง หา
ความรู้เพิ่มเติมไดด้้วยตนเองด้วย
จ านวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม
เพียงพอ 
4.  จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ ทั้งห้องสมดุทางกายภาพและ
ทางระบบเสมือน 
5.  จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น 
ระบบแม่ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์
เครือข่าย เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติการในการบริหาร ระบบ 
 

1.  รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน เครือ่งมือ
อุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษาช่ัวโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ  
2.  จ านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียน
ที่มีการฝึกปฏิบัตดิ้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
3.  สถิติของจ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัล ท่ีมีให้บริการ และสถิติการใช้งาน
หนังสือต ารา สื่อดิจิทัล 
4.  ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู้และการ ปฏิบตัิการ 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key performance indicator)  
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

ปีที่ 
6 

(1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

      

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

      

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

      

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

      

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

      

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

      

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

      

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย บณัฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

      

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน   
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ  
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงและก าหนดให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 

2.1   นักศึกษา ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
2.2   ผู้ว่าจ้าง 
2.3   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1   รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2   วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4.3   เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก 
 

ก. เหตุผลและความจ าเป็น  ในการปรับปรุงหลักสูตร  
ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์  หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   
ค. รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา   
ง. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม  และหลักสูตรปรับปรุง  กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ. เปรียบเทียบรายวิชา  หลักสูตรเดิม  กับหลักสูตรปรับปรุง    
ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร       

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

ช. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
ซ. ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ญ. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
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ภาคผนวก ก 
เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับนี้ได้ด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) และ สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  โดยมีเหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้ 
 1.  เพ่ือทบทวนและปรับปรุงเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าและการ
พัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 2.  เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 3.  เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  
 4.  เพ่ือทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษาให้เหมาะสมต่อการด าเนินการมาก
ยิ่งขึ้น 
 5.  เพ่ือผลิตครูวิชาชีพนักปฏิบัติการให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะ
พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอ
ในการท างาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพสอดคล้อง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  และเป็นบัณฑิตที่มีความซื่อตรง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวก  ข 
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
1.  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี)   
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
2.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี) 
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
3.  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) พ.ศ. 2560 

ปรัชญาของหลักสูตร 
     มุ่งผลิตครูวิชาชีพที่มีมาตรฐานสมรรถนะ พร้อมที่จะ
ประกอบวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม และเป็นผู้น าในการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ 

ปรัชญาของหลักสูตร 

     มุ่ งผ ลิ ตค รู วิ ช าชี พที่ มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมควบคู่มาตรฐานสมรรถนะ พร้อมที่
จะประกอบวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม และ
เป็นผู้น าในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  เพ่ือปลูกฝังให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย  ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ส านึก
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน
ความรู้และสมรรถนะ  มีทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา 
อาชีวศึกษาและการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาครัฐและเอกชน 
 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  เพ่ือปลูกฝังให้ เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และมุ่งมั่นในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์พลังงาน
และรักษาสิ่งแวดล้อม ส านึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ที่มีมาตรฐานความรู้และสมรรถนะ  มีความ
รอบรู้ในภาคทฤษฎี ทักษะทางการสอนและ
ทางการปฏิ บั ติ งานด้ านวิศวกรรมไฟ ฟ้ า 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาครัฐและเอกชน  
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
1.  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี)   
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
2.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี) 
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
3.  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) พ.ศ. 2560 

3.  เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถบูรณาการใช้ความรู้
ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่าง
เป็นระบบ 
 
 
 

4.  เพ่ือปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

3.  เพ่ือส่ งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถ
บูรณาการใช้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและ
วิช าชี พ ด้ าน วิ ศ วกรรม ไฟ ฟ้ า  วิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ 
 

4.  เพ่ือปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

5.  เพ่ือส่ งเสริมให้บัณฑิตสามารถศึกษา วิ เคราะห์และ
ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.  เพ่ื อส่ งเสริม ให้ บัณ ฑิตสามารถศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด 

6.  เพ่ือทักษะพิสัยในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ 
อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทักษะ
ทางด้านการสอนในสายวิชาชีพที่เด่นชัด 

- 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดท าขึ้นเพ่ือผลิตนักศึกษา 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิต  รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของโลก  โดยในปัจจุบันได้
มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน  การด าเนินงานทางธุรกิจ
และในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยหน่วยงานรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือผลิตผลิตครูวิชาชีพ  รองรับความต้องการในงานด้าน
บุคลากรทางการศึกษาสายวิชาชีพ  โดยเน้นให้ครูวิชาชีพมีความรู้  ความเข้าใจ  ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ   
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
เพียงพอแก่การท างาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและคิดเป็นท าเป็น   
และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  มีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน   
โดยมีสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ   
และเป็นบัณฑิตที่มีความซื่อตรง  อดทน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งผลที่คาดว่าจะ
ได้รับท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ 
ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1. เพื่อปลูกฝังให้เป็นบณัฑิตที่มีคณุธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  
ซื่อสัตยส์ุจรติ ขยันหมั่นเพียร อดทน 
และมุ่งมั่นในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์พลังงานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม ส านึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 

TEDCC801 
TEDCC803 
TEDCC814 
TEDCC815 
TEDCC816 
GEBHT101 
GEBIN103 
GEBSO102 

ความเป็นครูวิชาชีพ 
ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 
ศิลปะการใช้ชีวิต 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(0-9-3) 
6(0-40-0) 
6(0-40-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตด้านครุศาสตร์
อุตสาหกรรมที่มมีาตรฐานความรูแ้ละ
สมรรถนะ  มีความรอบรู้ในภาคทฤษฎ ี
ทักษะทางการสอนและทางการ
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ที่สามารถปฏิบัติงานใน
สถานศกึษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
อาชีวศึกษาและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
ภาครัฐและเอกชน 

TEDCC802 
TEDCC804 
TEDCC805 
TEDCC806 
TEDCC807 

 
TEDCC808 
TEDCC809 
TEDCC810 

 
TEDCC811 

 
TEDCC812 
TEDCC813 
TEDCC814 
TEDCC815 
TEDCC816 
FUNSC105 
FUNMA105 
FUNMA109 
TEDCC823 

ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา 
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
จิตวิทยาส าหรับคร ู
การพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้น
เรียน 
กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 
การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพ 
เฉพาะ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
การประกันคณุภาพทางการศึกษา 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร 
สถิต ิ
เขียนแบบวิศวกรรม 
 
 
 
 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(2-3-5) 

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

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(0-9-3) 
6(0-40-0) 
6(0-40-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

 

TEDCC824 
TEDCC825 
TEDCC826 
TEDEE401 
TEDEE402 
TEDEE403 
TEDEE404 
TEDEE101 
TEDEE102 
TEDEE103 
TEDEE104 
TEDEE105 
TEDEE106 
TEDEE107 
TEDEE108 
TEDEE109 
TEDEE110 
TEDEE111 
TEDEE112 
TEDEE113 
TEDEE114 
TEDEE115 
TEDEE405 
TEDEE201 
TEDEE202 
TEDEE203 
TEDEE204 
TEDEE205 
TEDEE206 

กลศาสตร์วิศวกรรม 
วัสดุวิศวกรรม 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
วงจรไฟฟ้า 
วงจรดิจิทัล 
เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
ปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิศวกรรม 
การติดตั้งไฟฟ้า 
การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ 
การท าความเย็นและปรับอากาศ 
โรงต้นก าลังไฟฟ้า 
การส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและนิวแมติก 
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
การออกแบบระบบไฟฟ้า 
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ไมโครโปรเซสเซอร์ 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
หลักการของระบบสื่อสาร 

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

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
 TEDEE207 

TEDEE208 
 

TEDEE209 
 

TEDEE210 
 

TEDEE211 
TEDEE212 
TEDEE301 
TEDEE302 

 
TEDEE303 
TEDEE304 
TEDEE305 
TEDEE306 
TEDEE307 

 
TEDEE308 

 
TEDEE309 
TEDEE310 

 
TEDEE311 
TEDEE312 
TEDEE116 
TEDEE117 
TEDEE118 
TEDEE119 

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
สายส่งสัญญาณและโครงข่าย 
การสื่อสาร 
การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 
ฝึกงานในสถานประกอบการ 1 
ปฏิบัติวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
งานฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการ 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
การออกแบบและการอินเตอร์เฟส
ไมโครคอนโทรเลอร์ 
วิศวกรรมฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่
เบื้องต้น 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ 
โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 
ฝึกงานในสถานประกอบการ 
การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
ระบบควบคุม 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
 

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

 
1(0-3-1) 

 
3(1-6-4) 

 
1(0-40-0) 
1(0-3-1)  
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

 
3(2-3-5) 

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

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

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

 

TEDEE120 
TEDEE121 
TEDEE122 
TEDEE123 
TEDEE124 
TEDEE125 
TEDEE126 
TEDEE127 
TEDEE213 
TEDEE214 
TEDEE215 
TEDEE216 
TEDEE217 

 
TEDEE218 

 
TEDEE219 

 
 TEDEE220 

 
TEDEE221 
TEDEE222 
TEDEE223 
TEDEE224 
TEDEE225 
TEDEE226 
TEDEE227 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
วิศวกรรมแสงสว่าง 
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
ปฏิบัติงานซ่อมและบ ารุงรักษาไฟฟ้า 
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า 
พลังงานทดแทน 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคโนโลยีระบบภาพและเสียงวิศวกรรม
ไมโครเวฟ 
วิศวกรรมสายอากาศ 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 
นวัตกรรมทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 
งานบริการและงานซ่อมทางอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์ 
หลักการของอิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์ 
เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์ 
ฝึกงานในสถานประกอบการ 2 
การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 
การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 
เทคโนโลยีการแสดงผล 
 
 

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

 
2(2-0-4) 

 
1(0-3-1) 

 
2(1-3-3) 

 
3(1-6-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(0-40-0) 
2(1-3-3) 
2(0-6-2) 
3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

 

TEDEE228 
TEDEE229 

 
TEDEE230 
TEDEE231 
TEDEE232 
TEDEE233 
TEDEE234 
TEDEE235 
TEDEE236 
TEDEE237 
TEDEE238 
TEDEE239 

 
TEDEE240 
TEDEE241 
TEDEE313 

 
TEDEE314 
TEDEE315 
TEDEE316 

 
TEDEE317 
TEDEE318 

 
TEDEE319 
TEDEE320 

 
TEDEE321 
TEDEE322 

อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 
ปฏิบัติการจ าลองการท างานของวงจรและ
สัญญาณ 
เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมโทรศัพท์ 
การประมวลผลภาพดิจิทัล 
ทรานสดิวเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเกษตร 
ระบบสื่อสารด้วยแสง 
การควบคุมอันดับและพีแอลซี 
การสื่อสารข้อมูลทางอุตสาหกรรม 
ระบบเสียงบนไอพี 
เทคนิคการก าจัดสัญญาณรบกวนในวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
การออกแบบวงจรกรองแบบแอนะล็อก 
ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูล 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
การติดตั้งและบ ารุงรักษาสายสัญญาณ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การดูแลระบบยูนิกซ์ 
ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตในทุก
สรรพสิ่ง 
สัญญาณและระบบ 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

3(3-0-6) 
1(0-3-1) 

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

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

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

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

 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TEDEE323 
TEDEE324 
GEBLC101 
GEBLC102 
GEBLC103 
GEBLC201 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
ศิลปะการใช้ภาษาไทย 

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

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตเป็น
ผู้ที่สามารถบูรณาการใช้
ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็น
ระบบ 
 
 
 
 
 
 

TEDCC807 
TEDCC808 
TEDCC814 
TEDCC815 
TEDCC816 
TEDCC823 
TEDCC824 
TEDCC825 
TEDCC826 
TEDEE401 
TEDEE402 
TEDEE403 
TEDEE404 
TEDEE101 
TEDEE102 
TEDEE103 
TEDEE104 
TEDEE105 
TEDEE106 
TEDEE107 
TEDEE108 

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
ปฏิบัติประสบการณว์ิชาชีพครู 1 
ปฏิบัติประสบการณว์ิชาชีพครู 2 
เขียนแบบวิศวกรรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
วัสดุวิศวกรรม 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
วงจรไฟฟ้า 
วงจรดิจิทัล 
เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
ปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิศวกรรม 
การติดตั้งไฟฟ้า 
การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ 
การท าความเย็นและปรับอากาศ 
โรงต้นก าลังไฟฟ้า 
การส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 

3(2-3-5) 
3(1-6-4) 
3(0-9-3) 
6(0-40-0) 
6(0-40-0) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
1(0-3-1) 
3(1-6-4) 
2(0-6-2) 
3(2-3-5) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

 

TEDCC807 
TEDCC808 
TEDCC814 
TEDCC815 
TEDCC816 
TEDEE401 
TEDEE402 
TEDEE403 
TEDEE404 
TEDEE101 
TEDEE102 
TEDEE103 
TEDEE104 
TEDEE105 
TEDEE106 
TEDEE107 
TEDEE108 
TEDEE109 

 
TEDEE110 
TEDEE111 
TEDEE112 
TEDEE113 

 
TEDEE114 

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
ปฏิบัติประสบการณว์ิชาชีพครู 1 
ปฏิบัติประสบการณว์ิชาชีพครู 2 
วงจรไฟฟ้า 
วงจรดิจิทัล 
เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
ปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิศวกรรม 
การติดตั้งไฟฟ้า 
การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ 
การท าความเย็นและปรับอากาศ 
โรงต้นก าลังไฟฟ้า 
การส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและ 
นิวแมติก 
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
การออกแบบระบบไฟฟ้า 
การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
การเตรียมโครงงาน 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

3(2-3-5) 
3(1-6-4) 
3(0-9-3) 
6(0-40-0) 
6(0-40-0) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
1(0-3-1) 
3(1-6-4) 
2(0-6-2) 
3(2-3-5) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

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

 
3(1-6-4) 

 

TEDEE310 
 

TEDEE311 
TEDEE312 
TEDEE116 

การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ 
โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 
ฝึกงานในสถานประกอบการ 
การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

1(0-3-1) 
 

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

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TEDEE117 
TEDEE118 
TEDEE119 
TEDEE120 
TEDEE121 
TEDEE122 
TEDEE123 
TEDEE124 
TEDEE125 
TEDEE126 
TEDEE127 
TEDEE213 
TEDEE214 
TEDEE215 
TEDEE216 
TEDEE217 

 
TEDEE218 

 
TEDEE219 

 
TEDEE220 

 
TEDEE221 

 

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
ระบบควบคุม 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
วิศวกรรมแสงสว่าง 
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
ปฏิบัติงานซ่อมและบ ารุงรักษาไฟฟ้า 
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า 
พลังงานทดแทน 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคโนโลยีระบบภาพและเสียง 
วิศวกรรมไมโครเวฟ 
วิศวกรรมสายอากาศ 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 
นวัตกรรมทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 
งานบริการและงานซ่อมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ 
อุปกรณ์ 

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

 
2(2-0-4) 

 
1(0-3-1) 

 
2(1-3-3) 

 
3(1-6-4) 

 

 

TEDEE222 
TEDEE223 
TEDEE224 
TEDEE225 
TEDEE226 

หลักการของอิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์ 
เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์ 
ฝึกงานในสถานประกอบการ 2 
การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 
การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(0-40-0) 
2(1-3-3) 
2(0-6-2) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TEDEE227 
TEDEE228 
TEDEE229 

 
TEDEE230 
TEDEE231 
TEDEE232 
TEDEE313 

 
TEDEE314 
TEDEE315 
TEDEE316 

 
TEDEE317 
TEDEE318 

 
TEDEE319 
TEDEE320 

 
TEDEE321 
TEDEE322 
TEDEE323 
TEDEE324 

เทคโนโลยีการแสดงผล 
อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 
ปฏิบัติการจ าลองการท างานของวงจรและ
สัญญาณ 
เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมโทรศัพท์ 
การประมวลผลภาพดิจิทัล 
ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูล 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
การติดตั้งและบ ารุงรักษาสายสัญญาณ
เครือข่าย 
การดูแลระบบยูนิกซ์ 
ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตในทุก
สรรพสิ่ง 
สัญญาณและระบบ 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 

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

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

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

 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

 

GEBLC101 
GEBLC102 
GEBLC103 
GEBLC201 
FUNSC105 
FUNMA105 
FUNMA109 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
ศิลปะการใช้ภาษาไทย 
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 
สถิติ 

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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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
4.  เพ่ือปลูกฝังให้บัณฑิตเป็น
ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
 

TEDCC801 
TEDCC805 
TEDCC807 
TEDCC814 
TEDCC815 
TEDCC816 
GEBSC103 
GEBHT101 
GEBIN103 
GEBSO102 
TEDEE115 
TEDEE211 
TEDEE312 

ความเป็นครูวิชาชีพ 
จิตวิทยาส าหรับครู 
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
ปฏิบัติประสบการณว์ิชาชีพครู 1 
ปฏิบัติประสบการณว์ิชาชีพครู 2 
การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
ศิลปะในการใช้ชีวิต 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ฝึกงานในสถานประกอบการวิศวกรรมไฟฟ้า 
ฝึกงานในสถานประกอบการ 1 
ฝึกงานในสถานประกอบการ 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(2-3-5) 
3(0-9-3) 
6(0-40-0) 
6(0-40-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-40-0)  
1(0-40-0) 
1(0-40-0) 

5.  เพ่ือส่ งเสริมให้บัณฑิต
ส าม า ร ถ ศึ ก ษ า  ค้ น ค ว้ า 
วิ เคราะห์ และประยุกต์ ใช้
เท ค โน โล ยี ส า รสน เท ศ ที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้งานอย่างสูงสุด 
 

TEDCC807 
TEDCC808 
TEDCC810 

 
TEDCC811 
TEDCC814 
TEDCC815 
TEDCC816 
GEBIN102 
TEDCC826 
TEDEE113 

 
TEDEE114 
TEDEE209 

 
TEDEE210 

 

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 
การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
ปฏิบัติประสบการณว์ิชาชีพครู 1 
ปฏิบัติประสบการณว์ิชาชีพครู 2 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า 
โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 

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

 
3(2-3-5) 
3(0-9-3) 
6(0-40-0) 
6(0-40-0) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
1(0-3-1) 

 
3(1-6-4) 
1(0-3-1) 

 
3(1-6-4) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
TEDEE310 

 
TEDEE311 

 

การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ 
โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

1(0-3-1) 
 

3(1-6-4) 
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ภาคผนวก ง 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นต่ า 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 31 30 
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  5  
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3  
   1.3 กลุ่มวิชาภาษา  15 30 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  
   1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2  
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 114 128 127 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี  18 33 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  45 33 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  15 15 
   2.4 กลุ่มวิชาทางการศึกษา  50 46 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
    

รวม 150 165 163 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
1.  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 
    โทรคมนาคม (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. 2555)  
2.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี) 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
3.  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี)  พ.ศ. 2560  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 

13061001 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) -  
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
               และสังคม 

3(3-0-6) -  

13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น  2(2-0-4) -  
13061005 สังคมวิทยาเมือง                3(3-0-6) -  
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) -  
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
13061312 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) -  
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ                  3(3-0-6) -  
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) -  
13061017 สังคมกับการปกครอง       3(3-0-6) -  
13061018 การเมืองกับการปกครอง  
               ของไทย  

3(3-0-6) 
 

-  

13061021 ความสัมพันธ์ระหว่าง 
               ประเทศ  

2(2-0-4) 
 

-  

13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 2(2-0-4) -  
13062001 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) -  
13062002 มนุษยสัมพันธ์       3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) -  
13062005 จิตวิทยาองค์การ    3(3-0-6) -  
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม   3(3-0-6) -  
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน        

3(3-0-6) 
 

-  

13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0-6) -  
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  2(2-0-4) -  
13063004 พลเมืองโลกในกระแส 
               โลกาภิวัตน์  

3(3-0-6) 
 

-  

13063005 บทบาทหญิงชายกับการ    
               พัฒนา        

3(3-0-6) 
 

-  

13064001 จิตวิทยาการบริการ      3(3-0-6) -  
13064002 ความคิดสร้างสรรค์    3(3-0-6) -  
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม         3(3-0-6) -  
13064004 จิตอาสา  2(2-0-4) -  
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 3(3-0-6) -  
13064006 ศิลปะแห่งความรัก  3(3-0-6) -  
13064007 แผนที่ชีวิต  3(3-0-6) -  
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
               เพ่ือวิชาชีพ  

3(3-0-6) 
 

-  

13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา  3(3-0-6) -  
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ  3(3-0-6) -  
13064011 จิตปัญญาศึกษา         3(3-0-6) -  
13065001 ปรัชญาจีน  3(3-0-6) -  
13065002 การเมืองการปกครองของ 
               สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3(3-0-6) 
 

-  

13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน   3(3-0-6) -  
13065004 วัฒนธรรมและสังคม            
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

3(3-0-6) 
 

-  

13065005 การเมืองการปกครองของ 
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

3(3-0-6) 
 

-  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  3(3-0-6) -  
13066001 สารสนเทศเพ่ือการเขียน 
               รายงาน  

3(3-0-6) -  

-  GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
                ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 

3(3-0-6) 

-  GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
               สังคม 

3(3-0-6) 

-  GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ 
               กฎหมาย 

3(3-0-6) 

-  GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 
GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิต 
                และการท างาน 
 

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

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   
    คณิตศาสตร์ 

 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   
    คณิตศาสตร์ 

 

22000001 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -  
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติ                    
              กับชีวิตประจ าวัน            

3(3-0-6) -  

22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี                 3(2-2-5) -  
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิง 
               วิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) -  

22000006 โลกและปรากฎการณ์ 3(3-0-6) -  
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) -  
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) -  
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น   3(3-0-6) -  

-  GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติใน 
               ชวีิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นใน 
               ชวีิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
-  GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิง 

               วิทยาศาสตร ์
3(3-0-6) 

-  GEBSC104 การสร้างกระบวนการทาง 
               วิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัยและ 
               การสร้างนวตักรรม 

3(3-0-6) 

-  GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสขุภาพ 3(3-0-6) 

-  GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก  3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) -  
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) -  
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6) -  
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมาย 
               ทางวชิาการ 

3(3-0-6) -  

13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) -  
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสือ่และ      
               เทคโนโลย ี

3(3-0-6) -  

4. กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก    
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร              3(3-0-6) -  
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น  3(3-0-6) -  
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) -  
13044007 การพูดและการเขียนทาง 
               วิชาชีพ   

3(3-0-6) -  

13044009 วรรณกรรมไทยส าหรับ 
               มัคคุเทศก์  

3(3-0-6)  
 

-  

13044010 สุนทรียภาพทางภาษา  3(3-0-6) -  
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น  3(3-0-6) -  
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนา 
               ความคิด  

3(3-0-6) 
 

-  

13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ        3(3-0-6) -  
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน         3(3-0-6) -  
13044016 ภาษาไทยส าหรับชาวตา่งประเทศ         3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  3(3-0-6) -  
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  
               ต่อเนื่อง  

3(3-0-6) 
 

-  

13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น 
               ชั้นต้น  

3(3-0-6) 
 

-  

13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น 
               ชั้นต้นต่อเนื่อง  

3(3-0-6) 
 

-  

13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                  3(3-0-6) -  
13043005 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  3(3-0-6) -  
13043006 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) -  
13043007 ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ  3(3-0-6) -  
13043008 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ                  3(3-0-6)  -  
13043009 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว  3(3-0-6) -  
13041005 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) -  
13041006 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) -  

-  GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 
               ชวีิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
-  GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ 
               ประกอบวิชาชีพ 
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 
GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและ 
               การน าเสนอ 
GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 
GEBLC204 ภาษาไทยส าหรับ 
               ชาวต่างประเทศ 
GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 
GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
GEBLC601 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) 
 

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

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

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  4. กลุ่มวิชาสุขภาพ  
13021001 พลศึกษา 2(1-2-3) -  
13021003 แบดมินตัน 2(1-2-3) -  
13021004 เทนนิส 2(1-2-3) -  
13021005 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) -  
13021006 ฟุตบอล 2(1-2-3) -  
13021007 บาสเกตบอล 2(1-2-3) -  
13021009 ว่ายน้ า 2(1-2-3) -  
13021010 กอล์ฟ 2(1-2-3) -  
13021013 ซอฟท์บอล  2(1-2-3) -  
13021014 วอลเลย์บอล 2(1-2-3) -  
13021018 ยูโด  2(1-2-3) -  
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) -  
13021025 ลีลาศ  2(1-2-3) -  
13021027 ฟุตซอล  2(1-2-3) -  
13021031 การช่วยคนตกน้ าและ                    
               ความปลอดภัยทางน้ า 

3(2-2-5) 
 

-  

13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) -  
13021039 กีฬาเพ่ือการแข่งขัน 3(2-2-5) -  
13021040 ว่ายน้ าเพ่ือสุขภาพ   3(2-2-5) -  
13021041 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) -  
13022001 นันทนาการ  2(1-2-3) -  
13022005 การเป็นผู้น าค่ายพักแรม    2(1-2-3) -  
13022006 เกมสร้างสรรค์ส าหรับ 
               นันทนาการ  

2(1-2-3) 
 

-  

13022010 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) -  
13022016 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพและสุข 
              ปฏิบัติ  

2(1-2-3) -  

13022018 สวัสดิศึกษา 2(1-2-3) -  
13022020 ค่ายพักแรม 3(2-2-5) -  

-  GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
- 
- 
- 

GEBHT102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
GEBHT104 นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

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

-  5. กลุ่มวิชาบูรณาการ  
-  GEBIN101 กระบวนการคิดและการ 

              แก้ปัญหา   
3(3-0-6) 

-  GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
- 
- 

 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 
GEBIN104 ชีวิตมีสุข 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
22012103  แคลคูลัส 1 
22012104  แคลคูลัส 2 
22051108  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
32020003  การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 
32020005  การติดตั้งไฟฟ้า 

 32020204  วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

- 
- 

FUNSC105   ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
- 
- 
- 

FUNMA105   แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 
FUNMA109   สถิติ 
TEDCC823   เขียนแบบวิศวกรรม 
TEDCC824   กลศาสตร์วิศวกรรม 
TEDCC825   วัสดุวิศวกรรม 
TEDCC826   การเขียนโปรแกรม 
                 คอมพิวเตอร์ 
TEDEE401   วงจรไฟฟ้า  
TEDEE402   วงจรดิจิทัล 
TEDEE403   เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า 

  TEDEE404   อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 
 
 

 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

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

 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 
32020106  เครื่องมือวัดและการวัด 
                ทางไฟฟ้า 
32021202  วงจรไฟฟ้า 1 
32021203  วงจรไฟฟ้า 2 
32021204  ปฏิบัติวงจรไฟฟ้า 
32022212  การท าความเย็นและ 
                ปรับอากาศ 1 
32022213  ปฏิบัติการท าความเย็นและ 
                ปรับอากาศ 1 
32022214  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
32022215  เครือ่งจักรกลไฟฟ้า 2 
32022216  ปฏิบัติเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
32022312  การส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า 
32022418  การออกแบบระบบไฟฟ้า 
32023101  อิเล็กทรอนิกส์ 
32023202  วงจรดิจิตอลและการออกแบบ 
                วงจรลอจิก 
32023304  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
32024302  การเขียนแบบไฟฟ้าด้วย 
                คอมพิวเตอร์ 
32025301  การควบคุมไฟฟ้าและ 
               นิวแมติก 
32025302  โปรแกรมเมเบิ้ล 
               คอนโทรลเลอร์ 
32027410  การเตรียมโครงงานครุศาสตร์ 
               อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
32027411  โครงงานครุศาสตร์ 

    อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 
 

3(2-3-5) 
 

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

 
2(0-6-2) 

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

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

 
3(2-3-5) 

 
3(2-3-5) 

  
1(0-3-1) 

 
3(1-6-4) 

2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
ก) วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 

- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

TEDEE111  การออกแบบระบบไฟฟ้า 
- 
- 
 

ย้ายไปเป็นวิชาชีพเลือก 
TEDEE112  การเขียนแบบไฟฟ้าด้วย 
                คอมพิวเตอร์ 
TEDEE109  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
                และนิวแมติก  
TEDEE110  โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  
 
TEDEE113  การเตรียมโครงงานครุศาสตร์ 
                อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
TEDEE114  โครงงานครุศาสตร์ 
                อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
TEDEE101  ปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิศวกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(2-0-4)  
 
 
 
 

1(0-3-1) 
 

3(2-3-5) 
 

3(2-3-5) 
 

1(0-3-1) 
 

3(1-6-4) 
 

1(0-3-1) 
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239 

หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
TEDEE102  การติดตั้งไฟฟ้า 
TEDEE103  การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ 
TEDEE104  การท าความเย็นและ 
                ปรับอากาศ 
TEDEE105   โรงต้นก าลังไฟฟ้า   
TEDEE106  การส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า 
TEDEE107  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
TEDEE108  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2    
TEDEE115  ฝึกงานในสถานประกอบการ 

                วิศวกรรมไฟฟ้า 
ข) วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 
โทรคมนาคม 
TEDEE405  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
TEDEE201  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1   
TEDEE202  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 
TEDEE203  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   
TEDEE204  ไมโครโปรเซสเซอร์  
TEDEE205  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   
TEDEE206  หลักการของระบบสื่อสาร
TEDEE207  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
TEDEE208  สายส่งสัญญาณและโครงข่าย 
                การสื่อสาร 
TEDEE209  การเตรียมโครงงานครุศาสตร์ 
                อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
                และโทรคมนาคม 
TEDEE210  โครงงานครุศาสตร์ 
                อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
               และโทรคมนาคม 
TEDEE211  ฝึกงานในสถานประกอบการ 1  
TEDEE212  ปฏิบัติวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
                 พ้ืนฐาน 

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

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

 
 
 

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

 
1(0-3-1) 

 
 

3(1-6-4) 
 
 

1(0-40-0) 
1(0-3-1 
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240 

หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
  ค) วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

TEDEE405  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
TEDEE301  งานฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
TEDEE302  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับ 
                วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
TEDEE303  โครงสร้างข้อมูล และ 
                ขั้นตอนวิธี 
TEDEE304  โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
                คอมพิวเตอร์   
TEDEE305  ระบบปฏิบัติการ  
TEDEE306  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
TEDEE307  การออกแบบและการ 
                อินเตอร์เฟส- 
                ไมโครคอนโทรเลอร์  
TEDEE308  วิศวกรรมฐานข้อมูลและข้อมูล 
                ขนาดใหญ่เบื้องต้น  
TEDEE309  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
TEDEE310  การเตรียมโครงงานครุศาสตร์ 
                อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  
TEDEE311  โครงงานครุศาสตร์ 
                อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 
TEDEE312  ฝึกงานในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

 
3(2-3-5) 

 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

 
 

3(2-3-5) 
 

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

 
3(1-6-4) 

 
1(0-40-0) 
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241 

หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 
30020102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
32020104  เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
32021201  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
32022001  การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ 
32022310  วิศวกรรมแสงสว่าง 
32022406  โรงต้นก าลังไฟฟ้า 
32022408  การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
32022409  ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้า

ก าลัง 
32022414  การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
32022415  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
32023303  ไมโครโปรเซสเซอร์ 
32025303  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
32025404  ระบบควบคุม 
30021306  การผลิตชุดการสอน 
30023203  การสัมมนาและการฝึกอบรม 
                ในองค์การ 
30023304  การศึกษาพิเศษ 
30023308  การจัดและบริหารโรงฝึกงาน 
                และศูนย์ฝึก 
30023310  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                เพ่ืออุตสาหกรรม 
30024302  การแนะแนวและการพัฒนา 

                  ผู้เรียน 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

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

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

 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
2(2-0-4) 

 
2(2-0-4) 

 

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 
ก) วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 

- 
- 

TEDEE405  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

TEDEE122  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
TEDEE116  การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
 TEDEE123  การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
 TEDEE117  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 TEDEE118  ระบบควบคุม 

 
 
- 
- 

3(3-0-6) 
- 

 - 
- 

 - 
- 
 

- 
- 
- 

3(2-3-5) 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 

3(2-3-5) 
2(2-0-4) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
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242 

หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 TEDEE119  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
TEDEE120  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
TEDEE124  ปฏิบัติงานซ่อมและบ ารุงรักษา 
                ไฟฟ้า 
TEDEE125  การอนุรักษ์และการจัดการ 
                พลังงานไฟฟ้า 
TEDEE126  พลังงานทดแทน 
TEDEE127  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ข) วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 
โทรคมนาคม 
TEDEE213  เทคโนโลยีระบบภาพและเสียง 
TEDEE214  วิศวกรรมไมโครเวฟ 
TEDEE215  วิศวกรรมสายอากาศ 
TEDEE216  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
TEDEE217  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรม 
                อิเล็กทรอนิกส์และ 
                โทรคมนาคม 
TEDEE218  นวัตกรรมทางวิศวกรรม 
                อิเล็กทรอนิกส์และ 
                โทรคมนาคม 
TEDEE219  หัวข้อเลือกทางวิศวกรรม 
                อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
TEDEE220  งานบริการและงานซ่อมทาง 
                อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
TEDEE221  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ 
                อุปกรณ ์
TEDEE222  หลักการของอิเล็กทรอนิกส์ 
                ทางชีวการแพทย์ 
TEDEE223  เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
                ทางชีวการแพทย์ 

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

 
3(3-0-6) 

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

 
 

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

 
 

2(2-0-4) 
 
 

1(0–3–1) 
 

2(1-3-3) 
 

3(1-6-4) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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243 

หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 TEDEE224  ฝึกงานในสถานประกอบการ 2 
TEDEE225  การประยุกต์วงจร 
                อิเล็กทรอนิกส์ 1 
TEDEE226  การประยุกต์วงจร 
                อิเล็กทรอนิกส์ 2 
TEDEE227  เทคโนโลยีการแสดงผล 
TEDEE228  อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 
TEDEE229  ปฏิบัติการจ าลองการท างาน 
                ของวงจรและสัญญาณ 
TEDEE230  เทคโนโลยีการผลิตทาง 
                อิเล็กทรอนิกส์ 
TEDEE231  วิศวกรรมโทรศัพท์ 
TEDEE232  การประมวลผลภาพดิจิทัล 
TEDEE233 ทรานสดิวเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
TEDEE234 อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเกษตร 
TEDEE235 ระบบสื่อสารด้วยแสง 
TEDEE236 การควบคุมอันดับและพีแอลซี 
TEDEE237 การสื่อสารข้อมูลทาง  
               อุตสาหกรรม 
TEDEE238 ระบบเสียงบนไอพี 
TEDEE239 เทคนิคการก าจัดสัญญาณ 
               รบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
TEDEE240 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
               อิเล็กทรอนิกส์ 
TEDEE241 การออกแบบวงจรกรองแบบ 
               แอนะล็อก 
ค) วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
TEDEE313  ความมั่นคงปลอดภัยของ 
                คอมพิวเตอร์และข้อมูล 
TEDEE314  การวิเคราะห์ และ 
                ออกแบบระบบ   

3(0-40-0) 
2(1-3-3) 

 
2(0-6-2) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 

 
2(1-3-3) 

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

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

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

 
 

3(2-3-5) 
 

3(3-0-6) 
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244 

หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
 - 
- 
- 
- 
 
 

4. กลุ่มวิชาทางการศึกษา 
30022404  ความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม 
30023101  หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
30024101  จิตวิทยาการศึกษา 
30022201  การพัฒนาหลักสูตร 
30022302  หลักและวิธีการสอน 
30023313  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
                อาชีวศึกษา 
30022403  กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 
30026301  การวิจัยทางการศึกษา 
30021101  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
                สารสนเทศทางการศึกษา 
30021303  การพัฒนาวัสดุช่วยสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
2(2–0–4) 

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

 
3(2-3-5) 

 TEDEE315  การออกแบบและพัฒนา 
                ซอฟต์แวร์ 
 TEDEE316  การติดตั้งและบ ารุงรักษา 

   สายสัญญาณเครือข่าย 
 TEDEE317  การดูแลระบบยูนิกซ์  
 TEDEE318  ระบบสมองกลฝังตัวและ 
                อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
TEDEE319  สัญญาณและระบบ 
 TEDEE320  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
                และเกมส าหรับอุปกรณ์ 
                เคลื่อนที่         
 TEDEE321  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ          
 TEDEE322  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ   
 TEDEE323  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 TEDEE324  หัวข้อเลือกทางวิศวกรรม 
                คอมพิวเตอร์ 
 
4. กลุ่มวิชาทางการศึกษา 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 

3(2-3-5)  
 

3(1-6-4) 
 

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

 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

 
 

3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
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หลักสตูรเดิม หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
30025201  การวัดและประเมินผล 
               การศึกษา 
30023302  การประกันคุณภาพทาง 
               การศึกษา 
30022405  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
               ระหว่างเรียน 
30022506  การปฏิบัติประสบการณ์    
               วิชาชีพครู 1 
30022507  การปฏิบัติประสบการณ์ 
               วชิาชีพครู 2 
30022508  การปฏิบัติประสบการณ์ 
               วชิาชีพครู 3 
30021202  คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
               และการฝึกอบรม 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 

3(3-0-6) 
 

2(2–0–4) 
 

1(0-3-1) 
 

6(0–40–0) 
 

6(0–40–0) 
 

6(0–40–0) 
 

3(2-3-5) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
TEDCC801   ความเป็นครูวิชาชีพ 
TEDCC802   ปรัชญาและหลักการ 
                 อาชีวศึกษา  
TEDCC803   ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
TEDCC804   ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนา 
                 วิชาชีพครู 
TEDCC805   จิตวิทยาส าหรบัครู 
TEDCC806   การพัฒนาหลักสูตร 
TEDCC807   การจัดการเรียนรู้และ 
                 การจัดการชั้นเรียน 
TEDCC808   กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 
TEDCC809   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
TEDCC810   นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
                 สารสนเทศทางการศึกษา 
TEDCC811   การพัฒนาวัสดุช่วยสอน 
                วิชาชีพเฉพาะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(2-3-5) 

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

 
3(2-3-5) 
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หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตปรับปรุง หน่วยกิต 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 TEDCC812   การวัดและประเมินผล 
                 การเรียนรู ้
TEDCC813   การประกันคุณภาพทาง 
                 การศึกษา 
TEDCC814   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
                 ระหว่างเรียน 
TEDCC815   ปฏิบัติประสบการณ์ 
                  วิชาชีพครู 1 
TEDCC816   ปฏิบัติประสบการณ์ 
                  วิชาชีพครู 2 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 
 

3(0-9-3) 
 

6(0–40–0) 
 

6(0–40–0) 
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 

 
1. คณะกรรมการด าเนินงาน 

1.1 ดร. กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
1.2 รศ. โกศล  โอฬารไพโรจน์  รองคณบดีด้านวิชาการ กรรมการ 
1.3 ผศ. ว่าที่ ร.ต.ดิเรก  มณีวรรณ หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ 

 และเทคโนโลยี เชียงใหม่  
1.4 ผศ. สุรสิทธิ์  แสนทอน หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ 

 และเทคโนโลยี ตาก 
1.5 นายอ านวย  ค าบุญ หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ 

 และเทคโนโลยี พิษณุโลก 
1.6 นายกิตติศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.7 ผศ. นิพนธ์  เลิศมโนกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.8 ผศ. สนิทนาถ  เลิศมโนกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.9 นายอนุสรณ์  เราเท่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.10 ผศ. ธีระยุทธ  บุนนาค อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.11 นายทองค า  สมเพราะ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.12 นายอนุชล  หอมเสียง อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.13 นายภาณุเดช  ทิพย์อักษร อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.14 นายอนุพงศ์  ไพโรจน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.15 ผศ. ดร. กฤษดา  ยิ่งขยัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.16 นายเอกทัศน์  พฤกษวรรณ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.17 นายผดุงศักดิ์  วงศ์แก้วเขียว อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.18 ดร. พินิจ  เนื่องภิรมย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.19 นายภาณุวัฒน์  มาละแซม อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.20 นายวีรวุฒิ  ขันรัตน ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.21 นายอนันต์  วงษ์จันทร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.22 ผศ. ดร. ศุภกิต  แก้วดวงตา อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.23 ดร. นพดล  มณีเฑียร อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.24 ดร. ปุณยสิริ  บุญเป็ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.25 นายปิยพล  ยืนยงสถาวร อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 



248 
 

 

248 

1.26 นายปณต  พุกกะพันธุ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.27 นายมานะ  ทะนะอ้น อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.28 ผศ. สุรสิทธิ์  แสนทอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.29 ผศ. ดร. อภิศักดิ์  ขันแก้วหล้า อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.30 นายอุดม  เครือเทพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.31 นายสถาพร  คีรีต๊ะ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.32 นายโชครัตน์  ฤทธิ์เย็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.33 นายสิทธิพงษ์  เพ็งประเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.34 นายอมร  อ้นกรอง อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.35 ผศ. สมนึก  เครือสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.36 ผศ.สันติภาพ  โคตทะเล อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.37 นายก่อเกียรติ  อ๊อดทรัพย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.38 ผศ. ดร. อรอนงค์  นิยมธรรม อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.39 นายนิวัติ  นวลกัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.40 นายพิเชษฐ  เหมยค า อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.41 นายธนวัฒน์  พันธ์ตุ้ย อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.42 นายจ าเริญ  เกตุแก้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.43 ผศ. ดร. วิโรจน์  ปงลังกา อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.44 ผศ. สิทธิชัย  จีนะวงษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.45 นางสุจิตรา  จีนะวงษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.46 นายขจร  อนุดิตย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.47 นายชญภพ  บุญทาศรี อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.48 นายวริศ  จิตต์ธรรม อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.49 ดร. เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.50 นางสาวเดือนแรม แพ่งเกี่ยว อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.51 ว่าที่ ร.ต. บุญญฤทธิ์  วังงอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.52 นายอ านวย  ค าบุญ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.53 นายกมลศักดิ์  รัตนวงษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.54 นายแมน  ฟักทอง อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.55 ดร. ประเทียบ  พรมสีนอง อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.56 นายพินิจ  บุญเอ่ียม อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.57 นายมานัส  สุนันท์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 
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2.  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
    2.1  ด้านวิชาการ 
           1)  รศ. ดร. สมศักดิ์  อรรคทิมากูล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้า พระนครเหนือ 
           2)  รศ. ดร. สุรนันท ์ น้อยมณี  วิศวกรที่ปรึกษาฝ่าย R&D บริษัท Gen10 Global 
      Network Co. Ltd.     
           3)  รศ. ดร. ธเนศ  ธนิตย์ธีรัพันธ์  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
      และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
      ธนบุรี 

 
    2.2  ด้านวิชาชีพ 
 1)  นางสาวกรรณิการ์  บารมี  ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 

คุรุสภา 
 
    2.3  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
 1)  นายไพโรจน์  พอใจ   หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
      วิทยาลัยเทคนิคน่าน 

2)  นายหงส์ค า  อินใจ   หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
      วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ซ 
ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560) 
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ภาคผนวก ฌ 
ประวัติ และผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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     ล าดับที่ 1 

 
 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                   นายอนุสรณ์  เราเท่า 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน 2553 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-

โทรคมนาคม 
2545 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
    6.1  งานวิจัย  

อนุสรณ์  เราเท่า  ดิเรก มณีวรรณ  สันติชาติ พันตา และ เอกรัตน์  ติ๊ตาวงศ์. (2015). BLIND NAVIGATION 
BY REFLECTION WAVE SYSTEM, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7  
ECTI-CARD 2015, โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วนัที่ 8-10 กรกฎาคม 2558. หน้า 275 – 280.  

6.2  บทความ 
ไม่มี 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี  14  ปี  

 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 

 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ปฏิบัติวงจรอิเล็กทอนิกส์ 2 

 
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
           ไม่มี 
 
    7.3  ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 
           7.3.1  ฝึกประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ ณ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 586 หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 30 กรกฎาคม 2559 
           7.3.2  อาจารย์ผู้สอนโครงการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 586 หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง
วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2559 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                                 (นายอนุสรณ์  เราเท่า) 
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         ล าดับที่ 2 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายนิพนธ์  เลิศมโนกุล 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ค.อ.ม. บริหารอาชีวะ 2534 

5.2 ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวศึกษา วิทยาเขต
เทเวศร์ 

ค.อ.บ. ไฟฟ้า-สื่อสาร 2526 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
    6.1  งานวิจัย  

มานัส สุนันท์ และนิพนธ์  เลิศมโนกุล. (2556). การเปรียบเทียบความเข้มแสงในการให้แสงสว่างส าหรับการ
ปลูกเบญจมาศ, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5, 
EENET 2013. ประจวบคีรีขันธ์, 27 - 29 มีนาคม 2556. หน้า 325 - 328. 
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มานัส  สุนันท์ และนิพนธ์ เลิศมโนกุล. (2558). หลอดไฟ LED ส าหรับแปลงปลูกเบญจมาศ, การประชุมวิชาการ 
งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งท่ี 7, 7th ECTI-CARD 2015. ตรัง, 
8 - 10 กรกฎาคม. 2558. หน้า 156 – 159. 

 
6.2  บทความ 

            ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
            ไม่มี 
 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี  31 ปี  

 การพัฒนาหลักสูตร 

 การประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 วงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก 

 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล 

 ระบบควบคุม 

 การวิเคราะห์วงจรข่าย 

 วงจรไฟฟ้า 2 

 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
            ไม่มี 
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์  เลิศมโนกุล) 
 



286 
 

 

286 

         ล าดับที่ 3 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายพินิจ เนื่องภิรมย์ 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2558 

5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.ม ไฟฟ้า 2550 

5.3 ปริญญาตรี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์- 
โทรคมนาคม 

2545 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
    6.1  งานวิจัย  

ดิเรก มณีวรรณ  พินิจ เนื่องภิรมย์ และสมศักดิ์ อรรคทิมากร. (2558). โปรแกรมจ าลองส าหรับวิเคราะห์วงจร
ช่องแคบท่อน าคลื่นด้วยสมการของมาร์คูวิทซ์ (The Simulation Tools for Waveguide Iris Analysis 
using Marcuvitz's Equation), การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7. ECTI-
CARD 2015. ตรัง, 8 - 10 กรกฎาคม. 2558. หน้า 551 – 554. 
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ดิเรก มณีวรรณ  พินิจ เนื่องภิรมย์ และสมศักดิ์ อรรคทิมากร. (2558) การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง วงจรช่อง
แคบในท่อน าคลื่น, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ. 25 - 26 พฤศจิกายน.2558. หน้า 121 - 126 

 
   6.2  บทความ 

ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี  14 ปี  

 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
 หลักการของระบบสื่อสาร 

 สัญญาณและระบบ 

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 
   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
            ไม่มี 
 
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                                 (นายพินิจ เนื่องภิรมย์) 
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       ล าดับที่ 4 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 
2.  ชื่อ – สกุล                    ว่าที่ ร.ต. ดิเรก  มณีวรรณ 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 2543 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-
โทรคมนาคม 

2535 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
    6.1  งานวิจัย  

อนุสรณ์  เราเท่า  ดิเรก  มณีวรรณ  สันติชาติ  พันตา และ เอกรัตน์  ติ๊ตาวงศ์. (2015). BLIND NAVIGATION 
BY REFLECTION WAVE SYSTEM, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7  
ECTI-CARD 2015, ตรัง วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558. หน้า 275 – 280.  

ดิเรก มณีวรรณ  พินิจ เนื่องภิรมย์ และสมศักดิ์ อรรคทิมากร. (2558). โปรแกรมจ าลองส าหรับวิเคราะห์วงจร
ช่องแคบท่อน าคลื่นด้วยสมการของมาร์คูวิทซ์ (The Simulation Tools for Waveguide Iris Analysis 
using Marcuvitz's Equation), การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7. ECTI-
CARD 2015. ตรัง, 8 - 10 กรกฎาคม. 2558. หน้า 551 – 554. 
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ดิเรก มณีวรรณ  พินิจ เนื่องภิรมย์ และสมศักดิ์ อรรคทิมากร. (2558) การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง วงจรช่อง
แคบในท่อน าคลื่น, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ. 25 - 26 พฤศจิกายน. 2558. หน้า 121 - 126 
 

6.2  บทความ 
ไม่มี 

 
6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี  18  ปี  

 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 

 ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 

 วิศวกรรมสายส่งและโครงข่ายการสื่อสาร 

 หลักและวิธีการสอนเทคนิคศึกษา 

 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน 

 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 

 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 

 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
 

   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
            ไม่มี 
 
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก  มณีวรรณ) 
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       ล าดับที่ 5 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายมานัส  สุนันท์  
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2551 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-

โทรคมนาคม 
2543 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
    6.1  งานวิจัย  

มานัส  สุนันท์ และนิพนธ์  เลิศมโนกุล. (2558). หลอดไฟ LED ส าหรับแปลงปลูกเบญจมาศ, 
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7, 7th ECTI-CARD 2015. ตรัง, 
8 - 10 กรกฎาคม. 2558. หน้า 156 - 159. 

มานัส  สุนันท์ และนิพนธ์  เลิศมโนกุล. (2556). การเปรียบเทียบความเข้มแสงในการให้แสงสว่างส าหรับการ
ปลูกเบญจมาศ, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5, 
EENET 2013. ประจวบคีรีขันธ์, 27 - 29 มีนาคม 2556. หน้า 325 - 328. 
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6.2 บทความ 
            ไม่มี 

 
6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

            ไม่มี  
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี  17 ปี  

 ความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม 

 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 

 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 

 วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง 

 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 หลักการของระบบสื่อสาร 

 โครงงานครุศาสตร์อุตาสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
   7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
 
    7.3  ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 
           7.3.1  ฝึกอบรมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตร LED Lighting ณ Yuan Ze University ประเทศ Taiwan ระหว่างวันที่ 18 ถึง 28 กรกฎาคม 2559 
           7.3.2  อาจารย์ผู้สอนโครงการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 586 หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง
วันที่ 27  กันยายน ถึง 24 พฤศจิกายน 2559 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                                  (นายมานัส  สุนันท)์ 
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     ล าดับที ่6 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 

2.  ชื่อ – สกุล                    นายอนุพงศ์ ไพโรจน์ 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

วท.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2548 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ  
 

ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2542 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
    6.1  งานวิจัย 

Tipauksorn, Panudech., Kruein, Chalermrit., and Pairote, Anupong. (2016). RMUTL X-Windows-
less Thin Virtual Desktop Client Architecture. ,  The 8th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII) , Yangon, 
Myanmar. June 15 – 17, 2016, page 36 – 39. 

อนุพงศ์ ไพโรจน์ พีรพล มีคุณ เกษราภรณ์  จันทร์เรือน และอุดม สุธาค า . (2558). การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพระหว่าง Single Processor กับ Multi-Core Processor, การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม เอ-วัน รอยัล ครูซ พัทยา, ชลบุรี.  
27 - 29 พฤษภาคม 2558. หน้า 93 - 96. 
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ยุพดี หัตถสิน  อภิรัฐ พรมญาน  อนุพงศ์ ไพโรจน์  อนุชล หอมเสียง และอุดม สุธาค า. (2558). การ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง Multi-GPU Computer กับ Multi-GPU Cluster, การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม เอ -วัน รอยัล 
ครูซ พัทยา, ชลบุรี. 27 - 29 พฤษภาคม 2558. หน้า 101 - 104. 

กันตยา ณ นคร  คัทลียา ศรีวัฒนพงศ์  สราวลี อินวัน  ณรงค์ศักดิ์ พบิูลย์  ทรงกลด ธีระกุล     ขวัญชัย เอื้อวิริ
ยานุกูล  อนุชล หอมเสียง  อนุพงศ์  ไพโรจน์  ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร. (2557). ระบบต้นแบบการ
ลงทะเบียนบุคคล ด้วยภาพถ่ายบัตรประชาชนโดยใช้โทรศัพท์มือซึ่งมีการประมวลผลภาพและบันทึก
ข้อมูลด้วยบริการกลุ่มเมฆ, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON37), ขอนแก่น. 
19-21 พ.ย. 2557. หน้า 861 - 864. 

 
6.2  บทความ 
  ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 

 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 11 ปี  

 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 การเขียนโปรแกรมแบบขนานบนระบบคลัสเตอร์ 

 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

  ไม่มี 
 
                                                                 

                                                                   (นายอนุพงศ์ ไพโรจน์) 
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        ล าดับที่ 7 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายธีระยุทธ  บุนนาค 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

อาชีวศึกษา วิทยาเขต
เทเวศร์ 

ค.อ.บ. ไฟฟ้า-สื่อสาร 2528 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
    6.1  งานวิจัย 

ยุพดี หัตถสิน  ทวีทรัพย์ บรรณสาร  ทศพล จันทร์แดง และธีระยุทธ บุนนาค. (2557). การประยุกต์
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานวิศวกรรมหลายสาขา , การประชุม
วิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้โลกมีสันติสุข (ECTI-
CARD2014) ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. 21-23 พฤษภาคม 2014. หน้า E102 - E105. 

 
6.2  บทความ 
  ไม่มี 
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 

 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 21 ปี  

 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

 ไมโครโปรเซสเซอร์ 

 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
      
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

         ไม่มี 
 
 
 
                                                                 
                                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระยุทธ  บุนนาค) 
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        ล าดับที่ 8 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายทองค า   สมเพราะ 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ 

2546 

5.2 ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
อาชีวศึกษา วิทยาเขต
เทเวศร์ 

ค.อ.บ. ไฟฟ้า-สื่อสาร 2528 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
    6.1  งานวิจัย 

ยุพดี หัตถสิน  กฤติน ทิพย์สน  นุกูล ชูศรี และทองค า สมเพราะ. (2559). กล่องเปล่งเสียงฝึกสอนเด็กประถม
วัยผู้บกพร่องทางการเห็นโดยใช้คีย์บอร์ดมาตรฐาน, การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ 
ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016) ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า, ประจวบคีรีขันธ์. 27-29 
กรกฎาคม 2016. หน้า 5 - 8. 
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6.2  บทความ 
  ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 

 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 21 ปี  

 โครงสร้างข้อมูล 

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

  ไม่มี 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                    (นายทองค า   สมเพราะ) 
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         ล าดับที ่9 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 

2.  ชื่อ – สกุล                    นายภาณุเดช  ทิพย์อักษร 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์   
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

วท.ม. 
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2549 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร 2538 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
    6.1  งานวิจัย 

Tipauksorn, Panudech., Kruein, Chalermrit., and Pairote, Anupong.  (2016). RMUTL X-
Windows-less Thin Virtual Desktop Client Architecture, The 8th International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, 
Myanmar. June 15 - 17, 2016, page 36 – 39. 
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6.2  บทความ 
   ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

   ไม่มี 
 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 20 ปี  

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ความปลอดภัยในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
      
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

        ไม่มี 
 
 
 
 
                                                               (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                    (นายภาณุเดช  ทิพย์อักษร) 
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          ล าดับที ่10  

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายอรรถพล   วิเวก 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2555 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ  
 

ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2548 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
    6.1  งานวิจัย 

สัญญา อุทธโยธา อรรถพล วิเวก นพดล ทองเชื้อ และ ปริญญา นิรุตติวัฒน์. (2557).“ระบบแสดงข้อมูลและ
ควบคุมโรงเรือนโดยผ่านระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย”, การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิง
ประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 2014) ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วันที่ 
21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557. หน้า D205-D208. 

    6.2  บทความ 
  ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 11 ปี  

 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส 
 การออกแบบระบบดิจิตอล 
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ปฏิบัติการการออกแบบระบบดิจิตอล 

    
   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

  ไม่มี 
 
       
      (ลงช่ือ)  .........................................................                                                               

                                                                   (นายอรรถพล   วิเวก) 
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         ล าดับที่ 11 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายปิยพล  ยืนยงสถาวร 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์   
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2557 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ภาคพายัพ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2553 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
   6.1  งานวิจัย 

กิตตินันท์ น้อยมณี ปิยพล ยืนยงสถาวร (2557). “ระบบสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกในการคัดสรรสินค้า
ให้กับตัวแทนจ าหน่าย บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”, การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
7 (ECTI-CARD 2015) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง. 8-10 กรกฎาคม 2558.  หน้า 
466-469. 

6.2  บทความ 
 ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี  4 ปี  

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programing) 
 ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) 

  
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

             
 
 
 
                                                                 (ลงชื่อ) ................................................... 
                                                                           (นายปิยพล  ยืนยงสถาวร) 
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       ล าดับที่ 12 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายปณต  พุกกะพันธุ์ 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์   
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า  2557 

5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ภาคพายัพ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2555 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
   6.1  งานวิจัย 

Utthayotha, Sanya., Piyawongwisal, Pratch., and Pookkapund, Pranote. (2016). A Study on 3D 
Scanning Using Infrared Camera and Point Cloud Technique, The 8th International 
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 
VIII), Yangon, Myanmar. June 15 – 17, 2016, page 26 – 31. 
 

6.2  บทความ 
 ไม่มี 
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี  4 ปี  

 Introduction to digital systems 

 Computer Engineering lab 

 Computer network lab 
  

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

             
 
 
 
                                                                 (ลงชื่อ) ......................................................... 
                                                                           (นายปณต  พุกกะพันธุ์) 
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         ล าดับที่ 1 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล   นายมานะ ทะนะอ้น  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร์   
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 2552 

5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2549 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย  

มานะ ทะนะอ้น. (2558). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเม
เบิ้ลคอนโทรลเลอร์, การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา. 14-15 กันยายน 2558. หน้า 264 - 268. 

มานะ ทะนะอ้น. (2557). การพัฒนาเครื่องกายภาพบ าบัดข้อเข่าแบบต่อเนื่อง, งานประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่6.  26 - 28 มีนาคม 2557. หน้า 465 - 468. 

มานะ ทะนะอ้น. (2555) การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า, งานประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่4. 3 - 5 เมษายน 2555. 
หน้า 713 - 717. 
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Mana Thanaon. (2014). The Construction and Efficiency Validation of an Educational   
Module of Pneumatics Robotics ArmControlled by Programmable Logic Controller (PLC), 
Kaohsiung, Taiwan.  19 - 21 December 2014. page 509 - 514. 

6.2  บทความ 
 ไม่มี 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 ไม่มี 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี……8…….ปี  

 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 

 การควบคุมไฟฟ้าและนิวแมติก 

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

 โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ 

 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน 

 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
 

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์          
  ไม่มี 
 
     
                                                               
                                                                                (นายมานะ  ทะนะอ้น) 
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       ล าดับที่ 2 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล   นายสุรสิทธิ์  แสนทอน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร์   
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

วศ.ม. 
 

ค.อ.ม. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
ไฟฟ้า 

2551 
 

2545 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพระนครเหนือ 
 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

2546 
2538 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย  

สุรสิทธิ์ แสนทอน. (2558) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการพัฒนาวัสดุช่วยสอน, การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8. ณ โรงแรมเดอะรอยัล
ครูส พัทยา จ.ชลบุรี. 3 - 5 มิถุนายน 2558. หน้า 48 - 52. 
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ปรมัตถ์ สุขสายอ้น  สุรสิทธิ์ แสนทอน และคณะ. (2557). ชุดทดลองเครื่องท าความเย็นระบบไฮร์บริดจ์, การ
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6 ณ มาริ
ไทม์ปาร์คแอนสปารีสอร์ท จ.กระบี่. 26-28 มีนาคม 2557.  หน้า 493 - 496. 

สถาพร คีรีต๊ะ  สุรสิทธิ์ แสนทอน และปรมัตถ์ สุขสายอ้น. (2557). หุ่นยนต์ส ารวจ 2,  การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7. ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.
ชลบุรี. 14 - 16 พฤษภาคม 2557. หน้า 409 - 416. 
 

     6.2  บทความ 
  ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี……20…….ปี  

 หลักและวิธีการสอน 

 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน 

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

 การส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า 

 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 

 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 

 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
   ไม่มี 
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ล าดับที่ 3 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 

2. ชื่อ – สกุล   นายอภิศักดิ์   ขันแก้วหล้า  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร์   
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน 2558 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 2537 

5.3 ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

 ค.อ.บ. 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
2530 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย  

Apisak Kunkeowla &  Ampai Kunkeowla. (2016).  Automatic Para Rubber Tapping Machine, 
The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable 
Well-Being (STISWB VIII), 15 - 17 June, 2016,  Yangon, Myanmar. page 326 - 331. 
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6.2  บทความ 

อภิศักดิ์  ขันแก้วหล้า. (2559).“การสอนล่วงหน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านทักษะพ้ืนฐานการปฏิบัติ งาน
วิชาชีพ ส าหรับกลุ่มนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าศึกษาในหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก .” 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2  (เมษายน -มิถุนายน) : หน้า 172 - 
188. 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

    7.1  ประสบการณ์การสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาตรี……15…….ปี  

● เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

● การออกแบบระบบไฟฟ้า 

● วิศวกรรมส่องสว่าง 

● ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

● การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

● โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

● โครงการครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

● การพัฒนาหลักสูตร 

● การประกันคุณภาพทางการศึกษา 

● หลักและวิธีการสอน 
 
 

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ไม่มี 

 

 

                                                                 

                                                                             (ผศ.ดร.อภิศักดิ์  ขันแก้วหล้า) 
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       ล าดับที่ 4 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 

2. ชื่อ – สกุล   นายอุดม  เครือเทพ  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด    สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์   
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วศ.ม. 
กศ.ม. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

อุตสาหกรรมศึกษา 

2551 

2545 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

2533 

2528 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย  

อุดม  เครือเทพ. (2559). เครื่องทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน, การประชุมวิชาการ  งานวิจัยและพัฒนา
เชิงประยุกต์, ครั้งที่ 8,  8th ECTI-CARD 2016. Hua Hin, 27 - 29 กรกฎาคม. 2559. หน้า 507 - 510. 

สันติภาพ โคตทะเล และอุดม เครือเทพ. (2557). การคงค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสที่ใช้คอนเวอร์
เตอร์แบบบักบูสต์, การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 6) ณ 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่. 21 - 23 พฤษภาคม 2557. หน้า D63 - D66. 
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สันติภาพ โคตทะเล และอุดม เครือเทพ. (2556). ไดโอดแคลมป์พีดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส 4 ระดับ, 
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON 36)  ณ โรงแรมเฟลิกซ์  ริเวอร์แควรีสอร์ท  
กาญจนบุรี, 11 - 13 ธันวาคม 2556. หน้า 415 - 418. 
 

6.2  บทความ 

ไม่มี 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

    7.1  ประสบการณ์การสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาตรี……15…….ปี  

● การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 

● วิศวกรรมส่องสว่าง 

● การออกแบบระบบไฟฟ้า 

● เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

● ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้า 

● ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า 

● หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

● การบริหารจัดการชั้นเรียนอาชีวศึกษา 
 
 

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ไม่มี 
 
 
                                                                 
                                                                                 (นายอุดม  เครือเทพ) 
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      ล าดับที่ 5 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล   นายสถาพร  คีรีต๊ะ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 2552 

5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2549 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย  

สถาพร คีรีต๊ะและคณะ. (2557). หุ่นยนต์ส ารวจรุ่น 2 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 7. ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยารีสอร์ท ชลบุรี.     14 - 16 พฤษภาคม 2557. 
หน้า 409 - 416. 

สถาพร คีรีต๊ะ. (2555). การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อเคลื่อนไหวประกอบการสอนการพันมอเตอร์สปลิท
เฟส, งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้ง 4. 3 - 5 
เมษายน 2555. หน้า 726 - 729. 
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6.2  บทความ 
  ไม่มี 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี……8…….ปี  

 เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

 ความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม 

 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาและฝึกอบรม 

 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์ไฟฟ้า 

 โครงงานครุศาสตร์ไฟฟ้า 
 

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
    ไม่มี 
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          ล าดับที่ 1 

 
 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า  
2. ชื่อ – สกุล   นายเอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
4. สังกัด     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก Kyungsung University ,Korea D.Eng. Electrical Engineering 2556 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2552 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2548 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย  

เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด. (2559). เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์, การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8TH RMUTNC 2016). มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 24 - 26 สิงหาคม 2559. หน้า 170 - 171.  

เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด. (2559). เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันลมความเร็วรอบต่ า  3 เฟส, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8TH RMUTNC 2016). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ. 24 - 26 สิงหาคม 2559. หน้า 331 - 332. 
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Accarat Chaoumead. (2015). Influence of Gas Pressure on the Structural and Electrical 
Properties of ZnO:Al Thin Films by RF Magnetron Sputtering, CRCI 2015. Pages 320 - 325. 

 
6.2  บทความ 

Accarat Chaoumead and Varis Jittham. (2014). “Preparation of Nanoporous Ti/TiO2 Layers 
Deposition by RF-magnetron Sputtering/Sol-Gel Combustion Procedure for Dye-sensitized 
Solar Cell.” Energy Procedia. Volume 56. 2014. Pages 219 - 227. 

 T. Chaikeeree, P. Nuchuay, N. Thungsuk, N. Kasayapanand, A. Chaoumead and N. Mungkung. 
(2013). “An Analysis of RF Sputtering Power and Argon Gas Pressure Affecting on ITiO Films 
Characteristics.” Journal of Energy Technologies and Policy.  Vol 3. Page. 11 2013. 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

    7.1  ประสบการณ์การสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  4 ปี 
●  การพัฒนาหลักสูตร 
●  การบริหารจัดการชั้นเรียนอาชีวศึกษา 
●  หลักและวิธีการสอน 

●  กลวิธีการสอน 

●  พัฒนาวัสดุช่วยสอน 

●  วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ไม่มี 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

    (นายเอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด) 
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         ล าดับที่ 2 

 
 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า  
2. ชื่อ – สกุล   นายวริศ  จิตต์ธรรม 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
4. สังกัด     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2548 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตขอนแก่น 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2534 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย  
   ไม่มี 

 

6.2  บทความ 

กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ และวริศ จิตต์ธรรม. (2559). “การศึกษาตู้อบปลาสลิดพลังงานความร้อนจากแผงโซล่า
ร่วมกับขดลวดท าความร้อน.” วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกปีที่ 9,ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2559): หน้า 20 - 30 (ISSN 1906-1889) 
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Accarat Chaoumead and Varis Jittham. (2014). “Preparation of Nanoporous Ti/TiO2 Layers 
Deposition by RF-magnetron Sputtering/Sol-Gel Combustion Procedure for Dye-sensitized 
Solar Cell.” Energy Procedia Volume 56, Pages 219 - 227 

 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

    7.1  ประสบการณ์การสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาตรี 17 ปี 
 

●  ระบบควบคุมไฟฟ้า  
●  การส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า  
●  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า  
●  วิศวกรรมไฟฟ้า  
●  หลักและวิธีการสอน 

●  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 

●  โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า  
 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ไม่มี 
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) .........................................................  

               (นายวริศ  จิตต์ธรรม) 
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          ล าดับที่ 3 

 
 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า  
2. ชื่อ – สกุล   นายกิตติศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
4. สังกัด     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2551 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2558 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย  

กิตติศักดิ์  ศรีสวัสดิ์. (2559).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลังโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนจากการสร้างโจทย์ปัญหาสมมติจากประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาของนักศึกษา, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8TH 
RMUTNC 2016). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 24 - 26 สิงหาคม 2559. หน้า 376 - 377. 
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6.2  บทความ 
กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ และวริศ จิตต์ธรรม. (2559).  “การศึกษาตู้อบปลาสลิดพลังงานความร้อนจากแผงโซล่า

ร่วมกับขดลวดท าความร้อน.” วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 9, ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2559): หน้า 20 - 30 (ISSN 1906-1889) 

 
6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 

 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

    7.1  ประสบการณ์การสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาตรี   14 ปี  
    

●   ไมโครโปรเซสเซอร์  
●   ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์  
●   คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
●   การฝึกประสบการณ์อาชีพ  
●   อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
●   การเตรียมโครงการ  
●   ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
●   การจัดและบริหารโรงงานฝึกงานและศูนย์ฝึก  
●   การฝึกประสบการณ์อาชีพ  

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ไม่มี 

    7.3  ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 
 7.3.1  วิศวกรพลังงาน(ไฟฟ้า) บริษัทเคเบิลคอมซัลแตนท์ จ ากัด ระหว่างปี 2545 -2547 
 7.3.2 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท CKP Engineering จ ากัด ปี 2551 
 
 
                                                                (ลงชือ่) .........................................................  

    (นายกิตติศักดิ์  ศรีสวัสดิ์) 
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          ล าดับที่ 4 

 
 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า  
2. ชื่อ – สกุล   นางสาวเดือนแรม แพ่งเกี่ยว 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
4. สังกัด     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2556 

5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2552 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย  
    ไม่มี 
 
        6.2  บทความ 

D. Phangkieo and S. Ruangsinchaiwanich (2017). “Optimization of Three-Phase Transformer 
Design using Adaptive Genetic Algorithm.” IEEE (Electronic ISBN: 978-4-88686-098-9). Pages  

 1 - 5. 
 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

    7.1  ประสบการณ์การสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  –  ปี  5 เดือน 

●  คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาและการฝึกอบรม 

●  ปฏิบัติวงจรไฟฟ้า 
●  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
●  ไมโครโปรเซสเซอร์ 
●  หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 
●  วงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก 

●  การท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ไม่มี 
 
 
 

                                                                (ลงชือ่) .........................................................  

    (นางสาวเดือนแรม  แพ่งเกี่ยว) 
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          ล าดับที่ 5 
 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
------------------------------------------------------------------ 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า  
2. ชื่อ – สกุล   ว่าที่ ร.ต. บุญญฤทธิ์  วังงอน 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
4. สังกัด     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2556 

5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2554 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย 

 บุญญฤทธิ์ วังงอน  กิตติศักดิ์ ไชยนา  สุชิน คนดี  และวิศธวัฒร์ บุญภักดี. (2559). กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
จากลมร้อนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, การประชุมวิชาการราชมงคลวิจัยอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 (8th 
RMUTNC) วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559. หน้า 314 - 315. 

บุญญฤทธิ์ วังงอน และบุรัสกร หมวดสันเทียะ. (2559). ไตรแอกชนิดควบคุมมุมเฟสด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์, 
การประชุมวิชาการราชมงคลวิจัยอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 (8th RMUTNC). 24 -26 สิงหาคม 2559. หน้า 
162 - 164. 

B.Wangngon,  N.Sititsrijan, and S. Ruangsinchaiwanich. (2014). Fault detection technique for 
identifying broken rotor bars by artificial neural network method, Electrical Machines 
and Systems (ICEMS) 17th International Conference. 22 - 25 Oct. 2014. Pages 3436 - 
3440. 
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N. Sittisrijan, B. Wangngon, and S. Ruangsinchaiwanich. (2014). Synthesis of stator current 
waveform of inverter-fed induction motor with broken bar conditions, International 
Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2014). Hangzhou  China. 22-25 
October. 2014, Pages 3441 - 3445. 

6.2  บทความ 

บุญญฤทธิ์ วังงอน  ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์  กิตติศักดิ์ ไชยนา  เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราฎร์ และสมพร เรืองสินชัยวานิช. (2559). 
“การวิเคราะห์ความเสียหายของมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส ด้วยวิธีตรวจวัดอุณหภูมิและสัญญาณกระแส สเตเตอร์.”. 
วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีที่ 9, ฉบับที่ 2. หน้า 76-87. (ISSN 1906-215X) 
 

6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 

    7.1  ประสบการณ์การสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาตรี 2 ปี 
●  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
●  วงจรไฟฟ้า 2 

●  การท าความเย็นและปรับอากาศ 

●  การเขียนแบบไฟฟ้า 
●  การควบคุมไฟฟ้าและนิวเมตริกส์ 
●  ปฏิบัติวงจรไฟฟ้า 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ไม่มี 

 
 
 

 
(ลงชื่อ) ......................................................... 

              (นายบุญญฤทธิ์  วังงอน) 
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ภาคผนวก ญ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
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