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คํานํา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปดสอนในระดับปริญญาตรี
ทางดานวิศวกรรมศาสตร และดานครศุาสตรอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่
มีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม วิจัยและพัฒนา
สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือสังคมสูสากล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และระบบควบคุมอัตโนมัติ ฉบับนี้เปนฉบับปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี้ไดพิจารณา
ใหสอดคลองกับองคความรูของหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม สภาพการศึกษาของชาติและ
ภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงหลักสูตรโดยทําการรวมสาขาวิชาที่เก่ียวของเปนกลุมวิชาเอก และปรับปรุง
รายวิชาใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติและเปนผูใชเครื่องมือทางดาน
เทคโนโลยีตางๆ โดยคาดวาผลที่ไดรับจะสงผลชวยใหการจัดการศึกษาไดพัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
หลักสูตรฉบับนี้ประกอบดวย ปรัชญา วัตถุประสงค โครงสรางหลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอนและ
คําอธิบายรายวิชา ซึ่งในภาพรวมของหลักสูตรฉบับนี้ไดจัดการเรียนการสอนเปนไปตามกฎเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และขอบังคับของสภาวิศวกร ดังนั้น 
คณะวิศวกรรมศาสตรจึงหวังเปนอยางยิ่งวา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ จะสามารถนําไปใชเพ่ือ
ผลิตวิศวกรออกไปสูตลาดแรงงานไดอยางมปีระสิทธิภาพและพ่ึงพาตนเองได  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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ก เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 130 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

10.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

10.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

10.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10  ท่ีไดกลาวถึงสถานะทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย วามีจุดออนในเชิงโครงสราง ที่ตองพ่ึงพิงการนําเขาวัตถุดิบ ชิ้นสวน พลังงาน เงินทุน และ

เทคโนโลยี ในสัดสวนท่ีสูง โดยที่ประสิทธิภาพการผลิตยังต่ํา  การผลิตอาศัยฐานทรัพยากรมากกวาองค

ความรู มีการใชทรัพยากรเพ่ือการผลิตและบริโภคอยางสิ้นเปลือง ทําใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมและ

ผลกระทบในดานสังคมตามมา  นอกจากนี้ โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยัง

ไมกระจายไปสูพ้ืนที่ชนบทอยางเพียงพอและทั่วถึง  สวนโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของไทยตางอยูในระดับต่ําและตกเปนรองประเทศเพ่ือนบานที่เปนคูแขงทางการคา 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สถานการณทางดานสังคมและวัฒนธรรมถูกกลาวถึงไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ

ฉบับที่ 10 โดยนัยวา การขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตของคนไทยมีมากขึ้น แตความสามารถในการ

เรียนรูโดยเชื่อมโยงนําความรูไปปรับใชยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษายังไมเพียงพอในการปรับตัวเทา

ทันการเปลี่ยนแปลงและเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู   การลงทุนดานวิจัยและพัฒนามีเพียงรอยละ 

0.26 ตอผลติภัณฑมวลรวมในประเทศ  ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ยถึง 7 เทา  การนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิง

พาณิชยในประเทศอยูในระดับต่ํา  และยังมีปญหาวิกฤตคานิยม ท่ีเปนผลกระทบจากการเลื่อนไหลทาง

วัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศ ทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและ

เลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงาม ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง  สิ่งตาง ๆ เหลานี้จึงเปนประเด็น

เรงดวนที่สถาบันการศึกษาตองใหความสําคัญตอไป 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 มีการกําหนดตัวชี้วัดดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

12.1.2 จัดใหมีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ ทําหนาที่กํากับ ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินมา

กําหนดแผนพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
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12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในสถานการณปจจุบัน 

12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ป โดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของจาก

หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ 

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

 สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ที่ มุ ง จัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณธรรม 

และพึ่งพาตนเองได 

13. ความสัมพนัธ กับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

ไมมี 
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หมวดที่ 2  

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร    

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุงมั่นพัฒนาวิชาการควบคูกับจริยธรรม เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรูความสามารถ 

เชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และพึ่งพาตนเองได 

พรอมที่จะเปนผูนําในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

ตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยมุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใน

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่มีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเอง

ได และสนับสนุนการสรางงานวิจัย งานบริการวิชาการ ที่เนนองคความรูและนวัตกรรม 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑติในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ

ใหเปนผูที่มีความรูและความคิดสรางสรรคท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ สําหรับการ

พัฒนาประเทศและพรอมที่จะศึกษาในระดับสูงตอไป 

1.3.2  เพ่ือผลิตบัณฑติในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ

ใหเปนผู ท่ีมีความรูความสามารถในดานการประยุกตวิทยาการพื้นฐาน การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง 

1.3.3  เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาในวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

1.3.4  เพ่ือผลิตบัณฑติในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ

ใหเปนผูที่มีความคิดและการทํางานอยางมีระบบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม 

ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม สํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบตอ

หนาที่และสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

-   ปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปรญิญาตรี 

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) 

- ติดตามประเมินการใชหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ 

 

- เอกสารปรบัปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานและ 
การเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยี 

-  จัดหลักสูตรใหมีรายวิชา
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 
ตามเกณฑของสภาวิศวกร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรบัปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ป 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู ความสามารถใน
การทํางานของบัณฑติ 

- พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหเพิ่มพูน
ความรู  ทํางานวิจัย และให
การบริการทางวิชาการแก
ชุมชน 

- สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากร
เขารับการฝกอบรม  สัมมนาเพ่ือ
เพิ่มพูนความรู 

- สนับสนุน และสงเสริมใหบุคลากร
ในหลักสูตรทํางานวิจัยในระดับ 
ตาง ๆ 

- สนับสนุนบุคลากรในหลักสูตรให
ทํางานบริการวิชาการแกชุมชน 

- จํานวนครั้ง/จํานวน
บุคลากรที่ไดรบัการเพิ่มพูน
ความรู 

- จํานวนงานวิจัยตอป 

- จํานวนงาน/จํานวน
บุคลากรที่ใหการบริการ
วิชาการแกชุมชน 
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หมวดที่ 3  

ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ใชระบบทวิภาค  โดยในหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2  ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษา  มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  มหาวิทยาลัยฯ อาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ซึ่ง
เปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ  ใชระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห  โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาใน   
แตละรายวิชาใหเทากับภาคการศกึษาปกติ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

หากมีความจําเปนสามารถจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับประกาศมหาวิทยาลัยและ
การพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมม ี

2. การดําเนนิการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน  

2.1.1  ภาคการศึกษาที่ 1 ตามวัน – เวลาราชการปกติ ตั้งแตเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

2.1.2  ภาคการศึกษาที่ 2 ตามวัน – เวลาราชการปกติ ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 

2.1.3  ภาคการศึกษาภาคฤดูรอน ตามวัน – เวลาราชการปกติ ตั้งแตเดือน เมษายน –  

พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2.2.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร โดยใหเปนไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส หรือชางไฟฟา หรือชางไฟฟาสื่อสาร หรือชางเทคนิคคอมพิวเตอร หรือ

เทียบเทา โดยใชวิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนาท่ีประกาศเพิ่มเติม โดยใหเปนไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัคร

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (สําหรับผูเขาศึกษาวิชาเอกวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสโดยใชวิธีการเทียบโอน) 
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2.2.3  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส สาขาอุตสาหการหรือเทียบเทา และตองสําเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม โดยใชวิธีการเทียบโอนตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาที่ประกาศเพิ่มเติม 

(สําหรับผูเขาศึกษาวิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมตัิโดยใชวิธีการเทียบโอน) 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนที่มีรูปแบบแตกตางไปจาก

เดิมที่คุนเคย มีสังคมกวางข้ึน ตองดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในหองและกิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่นักศกึษา ตองแบงเวลาใหเหมาะสม 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา ในขอ 2.3 

2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา 

2.4.2  มอบหมายหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาใหแกทุกคน ทําหนาท่ีสอดสองดูแล ใหคําปรึกษา 

แนะนํา 

2.4.3  มีคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือแกอาจารยที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่

เก่ียวของกับการดูแลนักศึกษา เชนวันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารย วันพบ

ผูปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จากอาจารยผูสอน และจัด

กิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน 

2.4.4  มีนักวิชาการดานการศึกษาทําหนาท่ีแนะแนวการเรียน เชน การจับประเด็นจากการ

อานหนังสือ การจดบันทึก การจัดระบบความคิด การดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ใหแก

นักศึกษาที่มีปญหา และขอความชวยเหลือ  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปีต่อเขตพื้นที่ 
2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
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 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนนักศึกษา  

ที่จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 
2.5.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
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 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนนักศึกษา  

ที่จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 
2.5.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
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 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนนักศึกษา  

ที่จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

ใชงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยคาใชจายใน
การผลิตบัณฑิตตอคนตอป  ตามรายละเอียดดังน้ี 

 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 

รายละเอยีด 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 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 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

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

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

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

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

คาจางชั่วคราว 670 703 739 775 814 

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

สาธารณปูโภค 4,022 4,223 4,434 4,655 4,888 

รายจายอ่ืนๆ 1,071 1,125 1,181 1,240 1,302 

รวม 66,738 70,076 73,578 77,257 81,120 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรยีน 

 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551  และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่ประกาศเพ่ิมเตมิ     
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3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 
 1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หนวยกิต 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication 
GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชวีิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills 
GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English 
GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language 

1.2) กลุมวิชาสุขภาพ  3 หนวยกิต 
GEBHT101  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Activities for Health 

1.3) กลุมวิชาบูรณาการ  9 หนวยกิต 
GEBIN101  กระบวนการคดิและการแกปญหา   3(3-0-6)  
 Process of Thinking and Problem Solving  
GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
 Innovation and Technology  
GEBIN103  ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6) 
 Art of Living 

 
2) วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 6 หนวยกิต โดยใหเลือกจากกลุมวิชาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาละ 3 หนวยกิต 
2.1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้  

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาใน 3(3-0-6) 
 การดําเนินชีวิต  
 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  มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 
 Human Relations 
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GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN 

GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดาํเนินชีวิตและการทํางาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work 

2.2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้ 

GEBSC101  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life 
GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life 
GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making 
GEBSC104  การสรางกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัย 3(3-0-6) 
 และการสรางนวัตกรรม  
 Creation of Scientific methods for Research  
 and Innovation 
GEBSC105  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Science for Health 
GEBSC106  สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development 
 

2.3) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104  ภาษาอังกฤษสําหรบัผูประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนาํเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
GEBLC203  วรรณกรรมทองถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
GEBLC204  ภาษาไทยสําหรบัชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
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GEBLC601  ภาษาพมาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
 

2.4) กลุมวิชาสุขภาพ  
GEBHT102  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
GEBHT103  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
GEBHT104  นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 
 

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

 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 100  หนวยกิต  

 1)   กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 38 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 
  1.1) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร         14 หนวยกิต 

FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรบัวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 1 for Engineers 
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรบัวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 2 for Engineers 
FUNSC101 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 1 for Engineers 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรบัวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 1 for Engineers 
FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Chemistry for Engineers 
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมสีําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory for Engineers 

   
  1.2) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร        24 หนวยกิต 

ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Drawing 
ENGCC302 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics 
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
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ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
 Computer Programming 
ENGEE101 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
 Electric Circuits 
ENGEE113 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
  Control Systems 

 ENGEL105 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(2-3-5) 
  Engineering Electronics 

ENGEL106 วงจรดิจิทัล 3(2-3-5) 
 Digital Circuits 
 
2)   กลุมวิชาชีพบังคับ 47 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

  2.1) วิชาแกน    16 หนวยกิต 
ENGEE102 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Mathematics 
ENGEE106 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(2-3-5) 
 Electrical Instrument and Measurement  
ENGEL102 เตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม 1(0-3-1) 
 อัตโนมัติ 
 Electronics Engineering and Automation Control Systems  
                    Preproject  
ENGEL103 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม 3(1-6-4) 
 อัตโนมัติ 
 Electronics Engineering and Automation Control Systems 
                    Project 
ENGEL104 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคมุ 6(0-40-0) 
 อัตโนมัติ 

Co-operative Education in Electronics Engineering and 
Automation Control Systems  

 
  2.2)  วิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรม     31 หนวยกิต 

  ก) วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้         

ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Principles of Communication Systems 
ENGEL101 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
 Signal and System 
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ENGEL107 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-1) 
 Basic Electronics Engineering Training 
ENGEL108 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
 Electronic Circuits and Devices 
ENGEL109 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
 Electronic Circuits Design  
ENGEL110 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก 3(2-3-5) 
 Digital Logic Circuits Design 
ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
 Microcontroller  
ENGEL112 ระบบสมองกลฝงตัว 3(2-3-5) 
 Embedded Systems  
ENGEL113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
 Programable Logic Controller 
ENGEL114 วงจรพัลสและสวิตชิ่ง 3(2-3-5) 
 Pulse and Switching Circuits 
ENGEL115 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

  Electromagnetic Fields 
 

  ข) วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 
ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 
 Electric Circuits Laboratory 
ENGME901 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหลเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Thermodynamics and Fluid Mechanics 
ENGEL201 นิวเเมติกสประยุกต 3(2-3-5) 
 Applied Pneumatics 
ENGEL202 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรในระบบอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
 Programmable Logic Controller in Automation Systems 
ENGEL203 การเชื่อมตอระหวางมนุษยและเครื่องจักร 3(2-3-5) 
 Human Machine Interface 
ENGEL204 หุนยนตอุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน 3(2-3-5) 
 Industrial Robotics and Machine Vision 
ENGEL205 เทคโนโลยีเซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(2-3-5) 
  Sensor and Transducers Technology 
ENGEL206 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-1) 
 และระบบควบคุมอัตโนมัติ 1 
 Electronics Engineering and Automation Control Systems  
 Laboratory 1 
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ENGEL207 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-1) 
  และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2 
  Electronics Engineering and Automatic Control Systems 
  Laboratory 2  
ENGEL208 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห 3(2-3-5) 
 Computer Aided Design and Analysis (CAD/CAM) 
ENGEL210 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety Engineering 

 ENGEL211 ไฮดรอลิกสประยุกต 3(2-3-5) 
 Applied Hydraulics 
ENGEL217 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1(0-3-1) 

                Machine Tools Practice 

3)   กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต     
 ก)    วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 

ENGEE202 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย 3(3-0-6) 
 Data Communication and Networking 
ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(2-3-5) 
 Microwave Engineering  
ENGEE207 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 
 Optical Communication  
ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-3-5) 
 Digital Signal Processing 
ENGEL116 หัวขอเลือกในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
 Selected Topics in Electronics Engineering 
ENGEL117 อิเล็กทรอนิกสเพ่ือควบคุมทางการเกษตร  3(2-3-5) 
 Electronics for Agricultural Control 
ENGEL118 การประมวลผลภาพแบบดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Image Processing 
ENGEL119 สัมมนางานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส       1(0-3-1) 
 Electronics Engineering Seminar 
ENGEL120 การออกแบบวีแอลเอสไอ 3(3-0-6) 
 VLSI Design 
ENGEL121 เคร่ืองกลไฟฟา 3(3-0-6) 
 Electrical Machines 
ENGEL122 อิเล็กทรอนิกสกําลังเพ่ือการอนุรักษพลังงาน  3(3-0-6) 
 Power Electronics for Energy Conservation 
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ENGEL123 โปรแกรมกราฟกสําหรับระบบควบคุม 3(2-3-5) 
 Graphical Program for Control System 
ENGEL124 เทคโนโลยีแอลอีดี 3(2-3-5) 
 LED Technology 
ENGEL125 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(2-3-5) 
 Sensors and Transducers 
ENGEL126 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 

  Industrial Electronics 
ENGEL127 วงจรแปลงผนักําลังไฟฟากระแสตรง 3(3-0-6) 

  Direct Current Power Conversion Circuits  
 

 ข)   วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 

ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
 Microcontroller 
ENGEL209 การวางแผนการผลิตและการควบคุม 3(3-0-6) 
 Production Planning and Control 
ENGEL212 การใชคอมพิวเตอรควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
 Computer Integrated Manufacturing Automation Systems 
ENGEL213 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานควบคุม 3(2-3-5) 
 Computer Programming for Control 
ENGEL214 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณโทรศัพทมือถือ 3(2-3-5) 
 Mobile Application Development 
ENGEL215 อิเล็กทรอนิกสกําลังและการขับเคลื่อนดวยไฟฟา 3(2-3-5) 
 Power Electronics and Electric Drives 
ENGEL216 การประมวลผลภาพและการประยุกตใชงาน 3(2-3-5 ) 
 Image Processing and Applications 
ENGEL218 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสสมัยใหม 3(2-3-5 ) 
 Modern Mechatronics Technology 
ENGEL219 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6 ) 
 Quality Control 

 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาที่
เปดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
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3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน   

3.1.4.1 ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

 CCC  หมายถึง  อักษรยอช่ือปริญญา/อักษรยอช่ือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 MM  หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุมวิชา 
 G  หมายถึง  วิชาเอก แทนดวยตัวเลข 1 - 9   

 XX  หมายถึง  ลําดับท่ีของวิชาในวิชาเอก แทนดวยตัวเลข 01 – 99 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
1) GEB : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี 

   SO : กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
   SC : กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 
   LC : กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   HT : กลุมวิชาสุขภาพ 
   IN : กลุมวิชาบูรณาการ 
  2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
   MA : กลุมวิชาทางคณิตศาสตร 
   SC : กลุมวิชาทางวิทยาศาสตร 
  3) ENG  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
CV : วิศวกรรมโยธา 
ME : วิศวกรรมเคร่ืองกล 
CE : วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
EE : วิศวกรรมไฟฟา 
EV : วิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
TD : วิศวกรรมแมพิมพ 
MN : วิศวกรรมเหมืองแร 

   EL : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
   AG : วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
     

4) TED  : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
CC : วิชาเรียนรวม 
CV : วิศวกรรมโยธา 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
ME : วิศวกรรมเคร่ืองกล 
EE : วิศวกรรมไฟฟา 
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  5) G  : วิชาเอก 
   1 : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

2 : วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ  
3.1.4.2 ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C (T – P – E) 

C หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 
T หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนคนควานอกเวลา 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 

(ก) วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

ปการศึกษาที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
 GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ 1 3(3-0-6) - 
 GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ 2 3(3-0-6) - 
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สาํหรับวิศวกร 

Calculus  1 for Engineers 
3(3-0-6) - 

FUNSC101 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC101 หรือ
เรียนควบคูกัน 

ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-5) - 

ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) - 

ENGEL107 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
Basic Electronics Engineering Training 

1(0-3-1) - 

หนวยกิตรวม 20  

 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ 3 3(3-0-6) - 
FUNMA106 แคลคูลัส  2 สาํหรับวิศวกร   

Calculus 2 for Engineers 
3(3-0-6) FUNMA105 

FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร  
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC201 หรือ
เรียนควบคูกัน 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
Computer Programming 

3(2-3-5) - 

ENGEE101 วงจรไฟฟา 
Electric Circuits 

3(3-0-6) - 

ENGEL106 วงจรดิจิทัล 
Digital Circuits 

3(2-3-5) - 

หนวยกิตรวม 19  
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ปการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ 4 3(3-0-6) - 
ENGCC302 กลศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Mechanics 
3(3-0-6) FUNSC101 

ENGEE102 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 
Electrical Engineering Mathematics 

3(3-0-6) FUNMA105 

ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 
Electrical Instrument and Measurement  

3(2-3-5) - 

ENGEL110 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก 
Digital Logic Circuits Design 

3(2-3-5) - 

ENGEL105 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
Engineering Electronics 

3(2-3-5) - 

ENGEL113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 
Programable Logic Controller 

3(2-3-5) - 

หนวยกิตรวม 21  
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ 5 3(3-0-6) - 
ENGEE113 ระบบควบคุม 

Control System  
3(3-0-6) ENGEE102 

ENGEL101 สญัญาณและระบบ 
Signal and System  

3(3-0-6) ENGEE102 

ENGEL108  อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Circuits and  

3(2-3-5) ENGEL105 

ENGEE115 สนามแมเหล็กไฟฟา 
Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) - 

ENGEL125 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
Sensor and Transducers 

3(2-3-5) - 

ENGEL126 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
Industrial Electronics 

3(2-3-5) - 

หนวยกิตรวม 21  
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ปการศึกษาที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ 6 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปเลือก 1 3(3-0-6) - 
ENGEL109 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 

Electronics Circuits Design 
3(2-3-5) ENGEL108 

ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร 
Microcontroller 

3(2-3-5) ENGEL106 

ENGEL114 วงจรพัลสและสวิตช่ิง 
Pulse and Switching Circuits 

3(2-3-5) - 

ENGEE202 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย 
Data Communication and Networking 

3(3-0-6) - 

หนวยกิตรวม 18  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ 7 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ 8 3(3-0-6) - 
ENGEL112 ระบบสมองกลฝงตัว 

Embedded Systems 
3(2-3-5) - 

ENGEE201 หลักการของระบบส่ือสาร 
Principles of Communication Systems 

3(3-0-6) - 

ENGEL102 เตรยีมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
โนมัติ 
Electronics Engineering and Automation Control 
System Preproject  

1(0-3-1) - 

ENGEL118 การประมวลผลภาพแบบดิจิทัล 
Digital Image Processing 

3(3-0-6) - 

ENGEL127 
 

วงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสตรง 
Direct Current Power Conversion Circuits 

3(3-0-6) - 

หนวยกิตรวม 19  
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ปการศึกษาที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
ENGEL104 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคมุ

อัตโนมัติ  
Co-operative Education in Electronics Engineering 
and Automation Control Systems 

6(0-40-
0) 

- 

หนวยกิตรวม 6  
  
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปเลือก 2 3(3-0-6) - 
ENGEL103 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม

อัตโนมัติ 
Electronics Engineering and Automation Control 
Systems Project  

3(1-6-4) ENGEL102 

ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
Digital Signal Processing 

3(2-3-5) - 

ENGEL116 หัวขอเลือกในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
Selected topics in Electronics Engineering 

3(2-3-5) - 

หนวยกิตรวม 12  
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(ข) วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ปการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ (1) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ (2) 3(3-0-6) - 
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 

Calculus  1 for Engineers 
3(3-0-6) - 

FUNSC101 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สาํหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC101  
หรือเรยีนควบคูกัน 

ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-5) - 

ENGEL217 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 
Machine Tools Practice 

1(0-3-1) - 

หนวยกิตรวม 17  
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคบั (3) 3(3-0-6) - 
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สาํหรับวิศวกร  

Calculus 2 for Engineers 
3(3-0-6) FUNMA105 

FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC201 หรือ
เรียนควบคูกัน 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
Computer Programming 

3(2-3-5) - 

ENGEE101 วงจรไฟฟา 
Electric Circuits 

3(3-0-6) - 

ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 
Electrical Instrument and Measurement  

3(2-3-5) - 

ENGEE107 ปฏิบัติวงจรไฟฟา 
Electric Circuits Laboratory 

1(0-3-1) ENGEE106 หรือ
เรียนควบคูกัน 

หนวยกิตรวม 20  

 

 

 

 



31 

 

 

ปการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคบั (4) 3(3-0-6) - 
ENGCC302 กลศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Mechanics 
3(3-0-6) FUNSC101 

 
ENGEE102 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 

Electrical Engineering Mathematics 
3(3-0-6) FUNMA105 

ENGEL201 
 

นิวเเมติกสประยุกต 
Applied Pneumatics 

3(2-3-5) - 

ENGME901 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหลเบ้ืองตน 
Introduction to Thermodynamics and Fluid 
Mechanics 

3(3-0-6) FUNSC101 

ENGEL106 วงจรดิจิทัล 
Digital Circuits 

3(2-3-5) - 

ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) - 

หนวยกิตรวม 21  
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ (5) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ (6) 3(3-0-6) - 
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 

Engineering Electronics 
3(2-3-5) - 

ENGEE113 ระบบควบคุม 
Control System  

3(3-0-6) ENGEE102 

ENGEL206 
 

ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 1 
Electronics Engineering and Automation Control 
System Laboratory 1 

1(0-3-1) - 

ENGEL211 ไฮดรอลิกสประยุกต 
Applied Hydraulics 

3(2-3-5) - 

ENGEL202 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรในระบบอัตโนมัติ 
Automation Systems Programmable Logic 
Controller 

3(2-3-5) - 

หนวยกิตรวม 19  
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ปการศึกษาที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ (7) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปเลือก (1) 3(3-0-6) - 
ENGEL208 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห 

Computer Aided Design and Analysis (CAD/CAM) 
3(2-3-5) - 

ENGEL205 เทคโนโลยีเซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
Sensor and Transducers Technology 

3(2-3-5) ENGEL105 
 

ENGEL207 
 

ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 2 
Electronics Engineering and Automation Control 
System Laboratory 2 

1(0-3-1) - 

ENGXXXXX วิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) - 
ENGXXXXX วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) - 

หนวยกิตรวม 19  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคับ (8) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปเลือก (2) 3(3-0-6) - 
ENGEL102 เตรยีมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม

อัตโนมัติ 
Electronics Engineering and Automation Control 
Systems Preproject 

1(0-3-1) - 

ENGEL203 การเช่ือมตอระหวางมนุษยและเครื่องจักร 
Human Machine Interface 

3(2-3-5) ENGEL202 
 

ENGEL204 หุนยนตอุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน 
Industrial Robotics and Machine Vision 

3(2-3-5) - 

ENGEL210 วิศวกรรมความปลอดภัย 
Safety Engineering 

3(3-0-6) - 

ENGXXXXX วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) - 
หนวยกิตรวม 19  
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ปการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
ENGEL104 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคมุ

อัตโนมัติ  
Co-operative Education in Electronics Engineering 
and Automation Control Systems  

6(0-40-
0) 

- 

หนวยกิตรวม 6  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 
ENGEL103 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม

อัตโนมัติ 
Electronics Engineering and Automation Control 
Systems Project 

3(1-6-4) ENGEL102 
 

ENGXXXXX วิชาชีพเลือก (4) 3(T-P-E) - 
ENGXXXXX วิชาชีพเลือก (5) 3(T-P-E) - 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E) - 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E) - 

หนวยกิตรวม 15  
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3.1.6 คาํอธิบายรายวิชา (Course Description) 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  
1.1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC101  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ฝกปฏิบัติทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสารในบริบทตางๆ 

ในชีวิตประจําวัน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills for daily 

communication in various contexts. 
 

GEBLC102 ภาษาองักฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ฝกปฏิบัติทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับทักษะชีวิต สังคม 

วัฒนธรรม และการทํางาน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to life, 

social, cultural and work situations.  
 

GEBLC103  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ฝกปฏิบัติทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ และการนําเสนองานในบริบททาง

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

presentations in academic contexts. 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

 

GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  
 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารดวยการใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ  พัฒนา

กระบวนการคิดอยางมีระบบรวมกับการสื่อสารอยางสรางสรรค  โดยมีศิลปะในการฟง
และการอานอยางมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการพูดและการเขียนทางวิชาการอยางมี
คุณภาพ   สามารถบูรณาการการใชภาษาไทยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการ
เรียนรูตลอดชีวิต  ตลอดจนตระหนักถึงการใชภาษาไทยในฐานะที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

 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) กลุมวิชาสุขภาพ 

GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ         3(3-0-6) 
 Activities for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี  
 สงเสริมความรูเก่ียวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการ

ควบคุมน้ําหนัก การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน วิทยาศาสตรการกีฬา สมรรถภาพทางกาย 
การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายและฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 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. 

 
   1.1.3) กลุมวิชาบูรณาการ 

GEBIN101 กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6) 
 Process of Thinking and Problem Solving   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝกคิดแบบตางๆ หลักการใช

เหตุผล แรงบันดาลใจ สงเสริมความคิดโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนกรณีศกึษา 
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 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 :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กระบวนการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธระหวางมนุษย  สังคม  
นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีตอสังคม
และสิ่งแวดลอม ประเด็นรวมสมัยในดานวิทยาศาสตร นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
อนาคต  ฝกออกแบบนวัตกรรม 

 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. 
 

GEBIN103 ศิลปะการใชชีวิต       3(3-0-6) 
 Art of living   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 วิทยาศาสตรและจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปญญาเพื่อแกไขปญหาใน

ชีวิตประจําวันและสามารถแสวงหาความสุขอยางย่ังยืน การฝกสมอง การจัดการ
อารมณ การเขาใจและเห็นคุณคาในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การตอตานการ
ทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับกรณีศึกษา   

 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)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  
   1.2.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใช   หลักการทรงงานในพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  โครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ หลักธรรมาภิบาล  ภูมิปญญา การ
คิดและการบริหารจัดการชีวิตอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแสสังคม
โลก การบูรณาการวัฒนธรรมท่ีหลากหลายสูการดําเนินชีวิต  การมีจิตสาธารณะและรักษ
สิ่งแวดลอม  การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

 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 :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา คุณคาแหงความเปนมนุษย และหลักธรรมในการดํารงชีวิต การ

พัฒนาความคิด   เจตคติ  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน การ
มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  การมีจิตสํานึกตอสวนรวม   ศึกษา
วิธีจัดการกับภาวะอารมณ และสรางสัมพันธภาพ การทํางานเปนทีม การสรางผลิตผล
ในการทํางาน 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 :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ศึกษาประวัติศาสตรไทย ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย แนวโนม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการเมืองไทย  
วิเคราะหสัมพันธภาพระหวางการเมืองกับปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจสํารวจปญหาที่
เก่ียวของในยุคของการเปลี่ยนแปลง สังคมกับการเมืองและกฎหมาย บทบาท ความ
รับผิดชอบ การมีสวนรวมตอสังคม 

 Study Thai history, social, cultural, economic and political systems; trends 
of socio- economic changes, as well as administration and political 
behaviour; 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  มนุษยสัมพนัธ 3(3-0-6) 
 Human Relations  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ การ

ใชในชีวิตประจําวัน การทํางานและการเปนผูนํา การสื่อสารเพื่อสรางมนุษยสัมพันธตาม
พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยและสากล 

 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. 
 

GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ศึกษาขอมูลทั่วไปเก่ียวกับประเทศในกลุมอาเซียน ประวัติและความสําคัญของ

ประชาคมอาเซียน ความรวมมือของประเทศในกลุมอาเซียน ไดแก ดานการเมืองและ
ความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการรวมกลุม 
ตลอดจนปญหาและอุปสรรค 
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 Study general information about ASEAN countries, history and importance 
of ASEAN community; ASEAN countries cooperation, in politics and 
security, economic, social and culture; impact of group forming, including 
problem and obstacles.  
 

GEBSO106  จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตและการทํางาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต การจัดการอารมณ ความเครียด 

และสุขภาพจิต การเขาใจและเห็นคุณคาในตัวเอง แรงจูงใจในการเรียนรูและการทํางาน 
สัมพันธภาพในการทํางาน การบริหารความขัดแยง ตลอดจนการปรับตัวในสังคมและ
การทํางาน เพื่อที่จะสามารถใชชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข 

 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. 
 

   1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
GEBSC101  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินโดยใชตรรกศาสตร คณิตศาสตรการเงินและเบี้ย

ประกัน นําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน และนําโปรแกรม
คอมพิวเตอรมาชวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและสถิติ 

 Study about 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. 
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GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขาย

อินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน (Social Network) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การละเมิดลิขสิทธ์ิ ทรัพยสินทางปญญา ภัย
คุกคามความปลอดภัยในการใชอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต การใช
บริการโปรแกรมทางอินเตอรเน็ต เทคโนโลยีสื่อประสมและการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เบื้องตนที่จําเปนในปจจุบัน 

 Study 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. 
 

GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคดิ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูล

ขาวสารและการใหเหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใชตรรกศาสตร การประยุกตใช
หลักการคิดทางวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 

Study about 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  การสรางกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อทํางานวิจัย 
และการสรางนวัตกรรม   

3(3-0-6) 

 Creation of Scientific Methods for Research and 
Innovation 

 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางดานการหาขอมูล วิเคราะหและสรุปผล โดยใชกระบวนการ

ทางดานวิทยาศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการนําทักษะไปประยุกตใช
ในการวิจัยหรือสรางสรรคนวัตกรรมตอไป 
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 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.  
 

GEBSC105  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ    3(3-0-6) 
 Science for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน 

และผลกระทบของสารเคมีตอสิ่งแวดลอม อาหารเพ่ือสุขภาพ โรคสําคัญที่มีผลกระทบ
ทางสังคมและการปองกัน แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม ความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 

 Study about 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  สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

สิ่งแวดลอม ปจจัยที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน แนว
ทางการใชทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนบนพื้นฐาน
วิทยาศาสตร นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
คุณธรรมและจรยิธรรมในการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

 Study about 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) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104 ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี   
 ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในงานอาชีพ และฝกปฏิบัติทักษะ

การฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ รวมถึงการ
นําเสนอโครงงาน 

 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 กลวิธีการเขียนรายงานและการนาํเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี   
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของรายงานทางวิชาการ สารสนเทศที่ใชใน

การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขาถึงสารสนเทศ การนําสารสนเทศไปใชประโยชน 
กลวิธีในการเขียนรายงานทางวิชาการ การนําเสนอรายงาน และการบูรณาการกับ
ศาสตรทางวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 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. 
 

GEBLC203 วรรณกรรมทองถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี   
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของทองถิ่นรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณคาดานตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็นคุณคาของวัฒนธรรม
ประเพณี อันดี งามของทองถิ่ นตน ตลอดจนสามารถนํ า  องคความ รู ท่ี ได ไป 
บรูณาการเขากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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 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 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี   
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ฝกทักษะการออกเสียง 

การอาน การเขียนเบื้องตน การฟง การพูด ในชีวิตประจําวัน และเรียนรูศลิปวัฒนธรรม 
 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. 

  
GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี   
 ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในสถานการณที่ตางกัน และ

ศึกษาวัฒนธรรมการใชภาษาในสถานการณตางๆฝกทักษะในการสื่อสาร เรียนรูเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 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 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี   
 ศึกษาและฝกทักษะพ้ืนฐานของภาษาญ่ีปุน ฝกฝนการออกเสียง และการใชสํานวนตางๆ ที่ใช

ในชีวิตประจําวัน ใหนักศึกษาอานและเขียนตัวอักษรภาษาญ่ีปุน 2 ชนิด คือ ฮิระงะนะ และ
คะตะคานะ รวมท้ังฝกการสรางรูปประโยคพ้ืนฐาน 

 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 building basic sentence structure. 
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GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี   
 ศึกษาและฝกทักษะพื้นฐานของภาษาเกาหลี ไดแก ระบบการออกเสียง ระบบสัทอักษร 

ศึกษาวิธีการเขียนอักษรเกาหลีตามลําดับขีด (bishun) วิธีการเขียนอักษรเกาหลีให
ถูกตอง ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ในสถานการณจากคําศัพท วลี 
และประโยคเพ่ือใชในการสื่อสารและเรียนรูวัฒนธรรมเบื้องตน 

 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 Korean 
culture. 
 

GEBLC601 ภาษาพมาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี   
 ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในสถานการณที่ตางกัน และ

ศึกษาวัฒนธรรมการใชภาษาในสถานการณตางๆ 
 Study and practice skills listening, speaking, reading and writing in various 

situations; study culture of language use in various situations 
 

   1.2.4) กลุมวิชาสุขภาพ 
GEBHT102 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี   
 สงเสริมความรูเกี่ยวกับสรีรวิทยา ผลการออกกําลังกายตอระบบตางๆของรางกาย การ

ปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทาง
กายดวยตนเอง การสรางโปรแกรมการออกกําลังกายดวยตนเอง การออกกําลังกายใน
การเลนกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติท่ีเปนพ้ืนฐานในการเลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย  
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 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 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี   
 สงเสริมความรูเก่ียวกับวิทยาศาสตรการกีฬา สุขภาพสวนบุคคล หลักการเลือกกีฬาเพ่ือ

สุขภาพ การเลนกีฬาใหเหมาะสมกับวัยหรือสภาพรางกาย การวางแผนการเลนกีฬา 
พ้ืนฐานการเลนกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดตางๆ การบาดเจ็บทางการกีฬา 
รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 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. 

   
GEBHT104 นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Recreation for Health Promotion  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี    
 สงเสริมความรูเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพ เกมนันทนาการ การ

เปนผูนํานันทนาการ การบริหารจัดการคายกิจกรรมตางๆ ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬาและการละเลน
พ้ืนบานของไทยและชาติตางๆ 

 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. 
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1.2.5) กลุมวิชาบูรณาการ 

GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี   
 การดําเนินชีวิตที่มีผลตอสุขภาพ   โรคที่เกิดจากการทํางานและโรคในสังคมเมือง 

ธรรมชาติบําบัดและการแพทยทางเลือก  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจิตวิทยา การปรับตัว
ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง การจัดการความเครียด การสรางแรงจูงใจ การเตรียมความ
พรอมรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 The study of lifestyle affects health, office syndrome and disease in the 
modern city, natural therapy and alternative medicine, introduction to 
psychology, adaptation to social change, strain manipulate, motivation, 
preparation for world changing. 
 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ  

2.1)  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาเก่ียวกับฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธของฟงกชันคาจริง 

รูปแบบยังไมกําหนด การประยุกตของอนุพันธ การหาปริพันธของฟงกชันคาจริง 
เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธจํากัดเขต 

 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.  
 

FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012106 แคลคูลัส 2 สําหรบัวิศวกร 
 วิชาบังคับกอน : FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 
 ศึกษาเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม  เวกเตอรในปริภูมิสามมิติ  

ฟงกชันคาเวกเตอรของตัวแปรจริง การหาอนุพันธและการหาปริพันธของฟงกชันคา
เวกเตอรของตัวแปรจริงและการประยุกต  เสน ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ  
แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของสองตัวแปรและการประยุกต  แคลคูลัสของฟงกชัน
คาจรงิของหลายตัวแปรและการประยุกต  
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 The study of polar coordinate and parametric equations, vectors in 
three-dimensional space, vector-valued functions of a real variable, 
differentiation and integration of vector-valued functions of a real 
variable and their applications, line, plane and surface in three-
dimensional space, calculus of real-valued functions of two variables 
and applications, calculus of real-valued functions of several variables 
and applications. 

  

FUNSC101 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051002 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาเก่ียวกับกลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร

ของไหล ความรอน การสั่นและคลื่น โดยการสอนจะเนนที่หลักการท่ีสําคัญทางฟสิกส 
การสรางทักษะในการวิเคราะหและคํานวณแกปญหาทางวิศวกรรม 

 The study of mechanics of particles and rigid body, properties of matter, 
fluid mechanics, heat, vibrations and waves. Teaching focuses on the 
main principles of physics including with skills of analytic and calculation 
for solving engineering problems. 

 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051003 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรบัวิศวกร 
 วิชาบังคับกอน : FUNSC101 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคูกัน 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลองท่ีเก่ียวของกับเทคนิคพื้นฐานทางฟสิกส ประกอบดวย

การทดลองทางกลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร 
กลศาสตรของไหล ความรอน การส่ันและคลื่น โดยเนื้อหาจะสอดคลองกับวิชาฟสิกส 
1 สําหรับวิศวกร 

 A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in 
physics consisting of various experiments in mechanics of particles and 
rigid body, properties of matter, fluid mechanics, heat, vibrations and 
waves. The course contents are in accordance with FUNSC101 Physics 1 
for Engineers. 
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FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Chemistry for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021106 เคมีสําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี   
 ศึกษาเก่ียวกับพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม โครงสรางทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติ

ของธาตุตามตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะและธาตแุทรนซิซัน 
พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ สมบัติของกาซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย 
จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา 

 Study of atomic theory, electron configuration of atom, properties of 
elements in periodic  table, representative  elements, non-metal and 
transitional elements, chemical  bonds, stoichiometry, properties of gas, 
solid, liquid and solution, chemical kinetics, chemical equilibrium and 
ion equilibrium in water. 

 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021107 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับกอน : FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคูกัน   
 ปฏิบัติการเก่ียวกับ การชั่ง-ตวงทางวิทยาศาสตร ปรมิาณสารสัมพันธ  การเตรียม

สารละลายและการคํานวณหาความเขมขน สมบัติของกาซ โครงสรางของผลึกสามัญ
บางชนิด  สมบัติของของเหลว ความหนืดของของเหลว สมบัติคอลลิเกทิฟของ
สารละลาย คอลลอยด อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนิกปฏิกิริยา
ของกรด เบส เกลือ 

 Laboratory practice about the measurement, stoichiometry, solution 
preparation  and  concentration calculation, properties  of gas, liquid  
and crystalline  structure, viscosity  of  liquid, colligative  properties of 
solution  colloid, rate  of  reaction, chemical  and  ionic equilibrium, 
acid-base  reaction. 
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2.1.2  กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร 

ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Drawing 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออรโธกราฟก

และการเขียนภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพชวย
และแผนคลี่ การสเก็ตภาพดวยมือ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบและออกแบบ 

 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.  
 

ENGCC302 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010102 กลศาสตรวิศวกรรม 
 วิชาบังคบักอน : FUNSC101 ฟสิกส 1 สําหรบัวิศวกร  
 ศึกษาหลักการเบื้องตนของกลศาสตร แรงและโมเมนตของแรง ระบบแรงและ

ผลลัพธของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แรงภายใตของ
ไหลที่อยูนิ่ ง แรงในชิ้นสวนของโครงสราง โครงกรอบและเคร่ืองจักรกล           
คิเนแมติกสและคิเนติกสของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎขอท่ีสองของนิวตัน งาน
และพลังงาน การดลและโมเมนตตัม 

 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.  
 

ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกตใชวัสดุ

วิศวกรรม เชน โลหะ โพลิเมอร พลาสติก ยางมะตอย ไม คอนกรีต เซรามิค และ
วัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติ
ตางๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย คุณสมบัติทางกลและการ
เสียหายของวัสดุ 
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 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. 
 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
 Computer Programming 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร  

ปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาที่ใชเขียน
โปรแกรมในปจจุบัน 

 Study and practice of computer concepts, computer components, 
hardware and software interaction, current programming language, 
programming practices. 
 

ENGEE101 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
 Electric Circuits 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32081100 วงจรไฟฟา 1 

รหัสรายวิชาเดิม : 32090208 วงจรไฟฟาสําหรบัวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
รหัสรายวิชาเดิม : 32122205 วงจรไฟฟา 1 

 วิชาบังคบักอน : FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรบัวิศวกร 
 ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรดวยวิธีโนดและวิธีเมช 

ทฤษฎีวงจรไฟฟา คาความตานทาน คาความเหนี่ยวนําและคาความจุ วงจรอันดับ
หนึ่งและวงจรอันดับสอง เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรกําลัง กระแสสลับระบบไฟฟา
สามเฟส 

 Study of circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorems; 
resistance, inductance, and capacitance; first and second order 
circuits; phasor diagram; AC power circuits; three-phase systems. 
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ENGEE113 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
 Control System 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32085300 ระบบควบคุม 

รหัสรายวิชาเดิม : 32123320 ระบบควบคุม 
 วิชาบังคบักอน : ENGEE102 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 

 ศึกษาเกี่ยวกับแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบควบคุม ระบบควบคุม
วงรอบเปดและวงรอบปด ระบบควบคุมแบบปอนกลบั ฟงกชันถายโอนของระบบ
ควบคุม การวิ เคราะหบล็อกไดอะแกรมและกราฟการไหลของสัญญาณ 
แบบจําลองของระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การวิเคราะห
ผลตอบสนองระบบควบคุมอันดับหนึ่งและอันดับสอง  การวิเคราะหเสถียรภาพ
ของระบบควบคุม 

 Study in mathematical models of control systems; open – loop and 
closed – loop control systems; transfer function of control systems; 
block diagram and signal flow graph analysis; control system in time 
domain and frequency domain; first and second order analysis of 
control systems; stability analysis of control system. 

  
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(2-3-5) 

 Engineering Electronics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32083200 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 

รหัสรายวิชาเดิม : 32090105 วงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
รหัสรายวิชาเดิม : 32121103 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับอุปกรณสารก่ึงตัวนํา คุณลักษณะของกระแสแรงดัน

และคุณลักษณะเชิงความถี่ การวิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห
และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร การวิเคราะหและการออกแบบวงจร
ทรานซิสเตอรชนิดมอส วงจรออปแอมปและการประยุกตใชงานวงจรออปแอมป 
โมดูลแหลงจายไฟ 

 Study and practice of semiconductor devices, current-voltage and 
frequency characteristics, analysis and design of diode circuits, 
analysis and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits, 
operational amplifier and its applications, power supply module. 
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ENGEL106 วงจรดิจิทัล 3(2-3-5) 
 Digital Circuits   
 รหัสรายวิชาเดิม : 32092100 ระบบดิจิทัลเบ้ืองตน 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับระบบตัวเลขและรหัส  พีชคณิตบูลีน การลดทอน
ฟงกชันลอจิก การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชัน การออกแบบวงจรซีเควน
เชียล หนวยคํานวณและลอจิกดานคณิตศาสตรในระบบดิจิทัล  การแปลง
สัญญาณดิจิทัลเปนแอนะล็อก และแอนะล็อกเปนดิจิทัล การประยุกตใชวงจร
ดิจิทัลในงานอุตสาหกรรม อุปกรณดิจิทัลสมัยใหม 

 Study and practice of code and numbers; Boolean algebra; attenuation 
function logic; the design of Combinational Logic Circuit; the design 
of Sequential logic Circuit; Calculation and digital Logic; digital to 
analog convertion and analog to digital convertion; application of 
digital circuits in industrial applications; Modern digital equipment. 
 

2.2)  กลุมวิชาชีพบังคับ 

2.2.1  วิชาแกน 

ENGEE102 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Mathematics  
 รหัสรายวิชาเดิม : 32081204 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 1 

รหัสรายวิชาเดิม : 32090206 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
รหัสรายวิชาเดิม : 32121210 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 

 วิชาบังคับกอน :  FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร  
 ศึกษาเก่ียวกับฟงกชันตัวแปรเชิงซอนวิเคราะห เวกเตอร  อนุกรมฟูริ เยร      

อินทิกรัลฟูริเยร ผลการแปลงฟูริเยร ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลง Z และ
การประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 

 Study of complex variables; Vector analysis and application; the 
theory of Fourier series, Fourier transform and applying electrical 
waveform analysis; theory of Laplace and applying analytical 
circuitry. 
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ENGEE106 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(2-3-5) 
 Electrical Instrument and Measurement  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมม ี  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหนวยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา ประเภทและ

คุณลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟา
กระแสตรง และไฟฟากระแสสลับโดยใชเครื่องวัดแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล การ
วัดกําลัง ตัวประกอบกําลังและพลังงานไฟฟา การวัดคาความตานทาน คาความ
เหน่ียวนําและคาความจุไฟฟา การวัดความถี่และคาบหรือชวงเวลา สัญญาณรบกวน 
การแปลงสัญญาณ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
Study and practice of units and standard of electrical measurement; 
instrument classification and characteristics; measurement analysis; 
measurement of DC and AC current and voltage using analog and digital 
instruments; power, power factor, and energy measurement; 
measurement of resistance, inductance, capacitance; frequency and 
period/time-interval measurement; noises; transducers; calibration. 
 

ENGEL102 เตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 

1(0-3-1) 

 Electronics Engineering and Automation Control Systems 
Preproject 

 รหัสรายวิชาเดิม : 32125321 สัมนาวิศวกรรมอีเล็กทรอนิกส 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการคนหาและศึกษาบทความ  การเขียนและเสนอหัวขอ

โครงงาน วิเคราะหปญหาเพ่ือทําโครงงาน  การนําเสนอหัวขอโครงงาน การเขียน
และนําเสนอบทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

 Practice of search and study of research paper; writing proposal and 
proposal of project; analysis of problems in project; presentation of 
project; writing in academic paper. 
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ENGEL103 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ  

3(1-6-4) 

 Electronics Engineering and Automation Control Systems Project 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32125498 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 วิชาบังคับกอน : ENGEL102 เตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ                                                
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับข้ันตอนการวางแผนการสรางโครงงาน คนควาหัวขอที่มี

ความสัมพันธกับโครงงาน ออกแบบโครงงาน  สรางโครงงานตามแบบตลอดจน
ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม ในการวางแผนจัดทําหรือผลิตสรางผลงานอันเกิด
ประโยชน ตอสายวิชาท่ีเรียนมาโดยตรง  หรือตอสังคมสวนรวม การใชเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพที่สุด นําผลงานเสนอ ตอคณะกรรมการเพื่อ
สอบวิชาโครงงาน 

 Study and Practice of planing in project; research of data in topic of 
project; design of project; implement of project; analysis of problems 
in project; presentation of project; defence of project. 
 

ENGEL104 สหกิจศกึษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ  

6(0-40-0) 

 Co-operative Education in Electronics Engineering and 
Automation Control Systems 

 รหัสรายวิชาเดิม : 32125422 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 วิชาบังคบักอน : ไมม ี
 ปฏิบัติการฝกงานโดยนําความรูจากสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ   ไปประยุกตใชในสถานประกอบการทางดานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ อยางมีระบบ โดยมีวิศวกรที่
ปรึกษาหรือผูชํานาญการของสถานประกอบการจริงทําหนาที่ควบคุมดูแล และ
นักศึกษาจะตองมีโครงงานและหนาที่รับผิดชอบที่แนนอนตลอดระยะเวลา 1 
ภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 15 สัปดาห ทั้งนี้นักศึกษาจะตองสามารถ
สรุปโครงการและหนาท่ีที่ ไดรับมอบหมายท่ีกอให เกิดประโยชนตอสถาน
ประกอบการนั้น ๆ อยางเปนรูปธรรม และมีการจัดทํารายงาน การปฏิบัติงาน มี
การประเมินผลงานรวมกันจากทางสถานประกอบการและคณาจารย เพื่อให
นักศึกษาไดมีประสบการณจริงกอนสําเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ 
1. นักศึกษาตองฝกงาน ณ สถานประกอบการตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ปกติ 
2. การประเมินผลนักศกึษา ใหคาระดับคะแนนเปน S (Satisfactory)  
    พ.จ. (พอใจ) และ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไมพอใจ) 



55 

 

 

Practice of co- operative education in Electronics Engineering and 
Automatic Control Systems Biomedical by using knowledge in a full-
time academic or professional work as a temporary staff member at 
a workplace for 1 semester or 15 weeks; Cooperative Education 
trimester according to the School’ s specifications.  Once completed 
the work, the student has to submit an operational report and 
present his/ her performance results to the School faculties for the 
assessment, Evaluation by the supervising faculties and job 
supervisor( s)  based on the student’ s performance on the assigned 
work and the operational reports as well as his/ her performance at 
the post-placement interview and seminar activities will determine 
the assessment result of the student to be either pass or fail. 
Note : 
1. Students must work at establishments throughout one semester 
of Regular education 
2. Evaluation studies to the scale of the S (Satisfactory)  
and U (Unsatisfactory) 
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2.2.2  วิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร 

ก) วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ENGEL115 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Fields 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32081203 สนามแมเหล็กไฟฟา 

รหัสรายวิชาเดิม : 32121315 สนามแมเหล็กไฟฟา 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 ศึกษาเกี่ยวกับสนามแมเหล็กไฟฟาสถิตย ตัวนําและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ 

การพาและการนํากระแส สนามแมเหล็กสถิตย   สนามแม เหล็กไฟฟาที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซเวลล 

 Study of static magnetic electric field, conductor and dielectric, 
capacitance, convection and conduction, static magnetic, magnetic 
electric field time varying, Maxwell’s equation. 
 

ENGEL101 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
 Signal and System 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32123303 สัญญาณและระบบ 
 วิชาบังคบักอน : : ENGEE102 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสัญญาณและระบบแบบเวลาตอเนื่องและไมตอเนื่อง การจําแนก

ชนิดของสัญญาณและระบบตัวอยางของสัญญาณและระบบแบบตางๆ  การ     
วิเคราะหสัญญาณเชิงเวลาตอเนื่องและระบบเชิงเสนไมแปรตามเวลาดวย 
อนุกรมฟูริเยร การแปลงและการแปลงผกผันฟูริเยร การแปลงและการแปลง
ผกผัน ลาปลาส สถาปตยกรรมของระบบเชิงเสนไมแปรตามเวลา  การสุมและ
ทฤษฎีการสุม    สัญญาณและระบบเชิงเวลาเต็มหนวยการแปลงและการแปลง
ผกผันแบบ z   ตัวอยางสัญญาณและระบบทางอิเล็กทรอนิกสและสื่อสาร 

 Study of Continuous- time and discrete- time signal and systems; 
Types of signal and system; analysis of signal and linear time-
invariant (LTI) systems; Fourier series; Fourier transform and inverse 
fourier transform; Laplace transform; sampling theory; Z- transform 
and invers; applications of signal and systems; modern techniques 
in signal and system analysis. 
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ENGEL107 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-1) 
 Basic Electronics Engineering Training 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32121101 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอีเล็กทรอนิกส 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการอานคาตัวความตานทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา การตอ

วงจรตัวความตานทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหน่ียวนํา การใชเคร่ืองมือวัดและการ
วัดทางไฟฟาขั้นพ้ืนฐาน การบัดกรี การพันสายไฟฟาชนิดตางๆ และการติดตั้ง
ไฟฟาพื้นฐาน การออกแบบและการสรางลายวงจรพิมพเบื้องตน 

 Practice on reading values of resistors, capacitors, inductors. Forming 
an electric circuit by resistor, capacitor and inductor.  Utilizing 
measuring instruments and basic electrical measurement, soldering, 
lapping various types of power line and installation of electrical 
infrastructure, Designing and building a basic printed circuit board 
(PCB).  

 
ENGEL108 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส  3(2-3-5) 
 Electronic Circuits and Devices 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ENGEL105 อิเล็กทรอนกิสวิศวกรรม 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับวงจรแหลงจายไฟ การใหไบอัส BJT และ FET วงจร

สมมูลของ BJT และ FET วงจรขยายสัญญาณภาคเดียว วงจรขยายสัญญาณ
หลายภาค วงจรขยายปอนกลับ วงจรขยายกําลัง 
Study and practice of power supply circuit, BJT and FET biasing, BJT 
and FET modeling, single stage amplifier circuit, multi-stage amplifier 
circuit, feedback amplifier circuit, power amplifier circuit. 
 

ENGEL109 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
 Electronics Circuits Design  

 รหัสรายวิชาเดิม :ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ENGEL108 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส            
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวงจรแหลงจายไฟ, วงจรออปแอมป, 

วงจรขยายสัญญาณ, วงจรกําเนิดความถี่ , วงจรกรองกรองความถ่ี, วงจร
ทรานซิสเตอรสวิตช, วงจรมัลติไวเบรเตอร, โครงงานยอย 

 Study and practice on designing power supply circuits, op- amp 
circuits, amplifier circuits, frequency generator circuits, filter 
frequencies circuits, transistor switching, multi- vibrator circuit, sub-
project.  
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ENGEL110 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก 3(2-3-5) 
 Digital Logic Circuits Design  

 รหัสรายวิชาเดิม : 32122214 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวงจรคอมไบเนชั่น วงจรเขารหัส/

ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ/ดีมัลติเพล็กซ วงจรรวมลอจิกเกตแบบ TTL/CMOS 
รวมท้ังคุณสมบัติทางไฟฟา ฟลิปฟลอปชนิดตางๆ ชนิดของวงจรลําดับ การ
ออกแบบวงจรเชิงลําดับ วงจรนับ ชิฟตรีจิสเตอร หนวยความจํา การออกแบบ
โดยใชสเตทแมชชีน  มัวรแมชชีนและมิลลี     แมชชีน  วงจรแปลงสัญญาณแอ
นาลอกเปนดิจิทัล และวงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเปนแอนาลอก การจําลอง
วงจร ดิจิทัล และอุปกรณทาง ลอจิกที่โปรแกรมได เชน PLD, CPLD และ FPGA 

 Study and Practice of Combination circuits design: encoder/decoder, 
multiplexer/demultiplexer. IC logic gates: TTL/CMOS and electrical 
characteristics, Flip- Flops.  Types of sequential circuits, sequential 
circuits design:  counters, shift registers, memory, sequential circuits 
design by state machine:  Moore and Mealy machines.  Analog to 
digital converter and digital to analog converter.  Digital Logic 
simulations and programmable logic devices: PLD, CPLD and FPGA. 
 

 

ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
 Microcontroller  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคบักอน : ENGEL106 วงจรดิจิทัล 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและโครงสรางสถาปตยกรรมของไมโคร 

คอนโทรลเลอรการจัดสรรหนวยความจําและการเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอร
กับอุปกรณทางอินพุตและเอาตพุต การเขียนโปรแกรมสําหรับควบคุม การ
ตรวจสอบแกไขโปรแกรม  การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรในการ
ควบคมุ  

 Study and Practice of theory  and architecture of the 
microcontroller. memory allocation and interface to the input and 
output devices. Programming for control to correct the program. 
Applications microcontroller to  control. 
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ENGEL112 ระบบสมองกลฝงตัว 3(2-3-5) 
 Embedded Systems   

 รหัสรายวิชาเดิม : 32124405 ระบบสมองกลฝงตัว 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี   
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและสถาปตยกรรมของสมองกลฝงตัว 

โครงสรางของไมโครคอนโทรเลอร การจัดสรรหนวยความจําและการเชื่อมตอ 
อุปกรณตอพวง อุปกรณควบคุมและการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกแบบตางๆ 
การประมวลผลแบบกระจาย การเชื่อมตอในระบบเครือขาย ระบบปฏิบัติการ
และสถาปตยกรรมซอฟตแวร การโปรแกรมและการทดสอบหาขอผิดพลาด การ
ทําตนแบบอยางเร็วและการนําไปใชในงานควบคุม 

 Study and Practice of theory and architecture of embedded system, 
structure of microcontrollers, memory allocation, and interface to 
devices, control devices and connection to different external 
devices, distributed processing, network system connectivity and 
access, operation systems, software architecture, programming and 
debugging, fast prototyping, and application to various control 
systems. 
 

ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Principles of Communication Systems 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32123304 หลักการของระบบสื่อสาร 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของระบบสื่อสารดวยสัญญาณไฟฟา  โมเดลของการ

สื่อสารทั้งแบบมีสายและแบบไรสาย  กลาวนําเก่ียวกับสัญญาณและระบบ  
สเปคตรัมของสัญญาณและการประยุกตของอนุกรมฟูริเยอรและการแปลงฟูริ
เยอร  การมอดูเลตและดีมอดูเลตแบบ AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM, PM  
สัญญาณรบกวนที่เกิดข้ึนในระบบสื่อสาร  การมอดูเลตแบบไบนารี  ทฤษฎีการ
สุมสัญญาณ ความถ่ีไนควิสทและการจัดระดับ (Quantization)  การมอดูเลต
แบบพัลส PCM และ DM  เทคนิคการมัลติเพล็กซและดีมัลติเพล็กซ  กลาวนํา
เกี่ยวกับสายนําสัญญาณ  การแพรกระจายคลื่น  อุปกรณการสื่อสารและ
ไมโครเวฟ  การสื่อสารผานดาวเทียมและการสื่อสารทางแสงเบื้องตน 
Study of Communication models, wire/ cable and wireless/ radio; 
Introduction to signal and system; spectrum of signal and 
applications of Fourier series and transform; analog modulation, 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; 
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introduction to transmission lines, radio wave propagation, 
microwave components and communication, satellite communications, 
optical communication. 

  
ENGEL113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
 Programable Logic Controller 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32124408 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร ระบบ

อินพุต ระบบเอาตพุต การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของโปรแกรม      
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร ภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรมตามมาตรฐาน IEC 
1131-3 คําสั่งพ้ืนฐาน การประยุกตใชงาน 

 Study and Practice of Programmable Logic Controller ( PLC) ; input-
output unit, Program coding to control Programmable Logic 
Controller, Program language for Programmable Logic Controller 
coding according to standard IEC 1131- 3, Basic commands and 
application to various work. 
 

ENGEL114 วงจรพัลสและสวิตช่ิง 3(2-3-5) 
 Pulse and Switching Circuits 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของรูปคลื่น วงจรอินติเกรเตอร วงจร      

ดิฟเฟอเรนติเอเตอร วงจรตัดรูปคลื่น วงจรปรับระดับ วงจรทรานซิสเตอรสวิตช 
วงจรมัลติไวเบรเตอร วงจรชมิตตทริเกอร      วงจรลอจิกเกต วงจรแซมปลิ้งเกต  

 Study and Practice of feature of waveforms, integrator circuit, 
differentiator circuit, clipper circuit, clamper circuit, transistor 
switching circuit, multivibrator circuits, Schmitt trigger circuit, logic 
gate circuit, sampling gate circuit. 
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2.2.2  วิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร 

ข) วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอตัโนมัติ 

ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 
 Electrical Circuits Laboratory 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32081202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
 วิชาบังคับกอน : ENGEE101 วงจรไฟฟา หรือเรียนควบคูกัน 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเร่ืองที่เรียนในวิชา ENGEE101 วงจรไฟฟา  
 Practice in ENGEE101 Electric Circuits. 

 
ENGME901 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหลเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Thermodynamics and Fluid Mechanics 
 รหัสรายวิชาเดิม :ไมม ี
 วิชาบังคับกอน : FUNSC101 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร            
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตรของสารบริสุทธ์ิและกาซในอุดมคติ 

กฎขอ ศูนย กฎขอหนึ่งและกฎขอสองของอุณหพลศาสตร รูปแบบการถายเท
ความรอน การนํา การพา การแผรังสี และการประยุกตการถายเทความรอน 
คุณสมบัติของของไหล สมการการเคลื่อนที่และการไหลแบบตอเนื่อง การไหล
คงตวัของของไหลที่อัดตัวไมได การไหลในทอและการสูญเสีย 

 Study and practice of the properties of thermodynamics of pure 
substances and ideal gaes; Zeroth law, first law, and second law of 
thermodynamics; the mechanism of heat transfer as conduction, 
convection, and radiation heat transfer includeing the application of 
heat transfer; fluid properties, momentum equation and continuous 
equation, continuous equation with incompressible flow, inlet flow 
of tube and los of fluid flow.  
 

ENGEL201 นิวเเมติกสประยุกต 3(2-3-5) 
 Applied Pneumatics 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี           
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมวงจรนิวแมติกส เรียนรูสัญลักษณ

อุปกรณที่ใชในงานควบคุมแบบพ้ืนฐาน การออกแบบวงจรแยกสัญญาณควบคุม 
การแกไขปญหาจากวงจรควบคุม การเขียนวงจรไฟฟาควบคุมระบบนิวแมติกส 
สัญลักษณท่ีใชในวงจรไฟฟาควบคุม การใช PLC ควบคมุระบบ 

 Study and practice of control circuit pneumatics, learning the basic 
equipment used in controls, circuit-designed sequence control with 
shift a register control and cascade control, troubleshooting 
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problems of a control circuit, drawing pneumatic circuit recognizing, 
symbols used in control circuits and useing Programmable Logic 
Controller (PLC) control system.  
 

ENGEL202 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรในระบบอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
 Programmable Logic Controller in Automation Systems 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาและฝกปฏิบั ติ เกี่ยวกับลักษณะทั่ วไปของโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร ระบบอินพุต ระบบเอาตพุต ปฏิบัติการระบบลอจิก การเขียน
โปรแกรมควบคุมการทํางานของ พี.แอล.ซี ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมตาม
มาตรฐาน IEC 61131-1 คําสั่งพ้ืนฐาน ปฏิบัติการในการควบคุมระบบจําลอง
อัตโนมัติ ไดแก สถานีปอนชิ้นงาน สถานีขนถายชิ้นงาน และสถานีขัดแยก
ชิ้นงาน การติดตั้ง การบํารุงรักษา  การประยุกตใชงาน  

 Study and practice of the common characteristics of programmable 
logic controllers; input/output systems and executable system 
logic; programming controls of Programmable Logic Controller (PLC); 
the language used in programming standard IEC 61131-1; basic 
instruction simulation of automatic control systems, for example 
distribution stations, handling stations and sorting stations; 
installation, maintenance and applications. 
 

ENGEL203 การเช่ือมตอระหวางมนุษยและเคร่ืองจกัร 3(2-3-5) 
 Human Machine Interface 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ENGEL202 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรในระบบ

อัตโนมัติ  
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการส่ือสารระหวางมนุษยกับเคร่ืองจักร ลักษณะ

ทางกายภาพของรางกายมนุษยซึ่งเปนปจจัยในการสื่อสารกับเครื่องจักร 
ขั้นตอน วิธีการออกแบบ การประเมินผล  รูปแบบการสื่อสารระหวางมนุษยกับ
เครื่องจักร การออกแบบลักษณะของหนวยรับขอมูลและหนวยแสดงผล 
เทคโนโลยีเคร่ืองอํานวยความสะดวก 

 Study and practice of the communication between humans and 
machines. the physical characteristics of the human bodyaffecting 
human-machine interation, design process and evaluation of an 
interaction model between humans and machines, design 
characteristics of the information and display unit, and technology 
facilities. 
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ENGEL204 หุนยนตอุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน 3(2-3-5) 
 Industrial Robotics and Machine Vision 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี   
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับพื้นฐานของเทคโนโลยีหุนยนต ประวัติของหุนยนต 

ประเภทและชนิดของหุนยนต  โครงสร างกายภาพของหุนยนต  และ
องคประกอบโครงสรางอื่นๆ การประยุกตใชหุนยนตอุตสาหกรรม พื้นฐานการ
เคลื่อนที่หุนยนต แขนหุนยนต หุนยนตเคลื่อนท่ี ชนิดของระบบขับเคลื่อน การ
ควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม การโปรแกรมหุนยนตและภาษาโปรแกรมหุนยนต 
อุปกรณติดตั้งที่ปลายหุนยนต การออกแบบปากจับและชนิดเซ็นเซอรของ
หุนยนต การวิเคราะหการเคลื่อนท่ีหุนยนต ระบบวิชันหุนยนตกลจักร 

 Study and practice of fundamental robot technology, including 
history, types and kinds of robots; physical structure robots and 
other structural elements; apply industrial robots to basic moving, 
arm robots and mobile robotics; programming control of industrial 
robots; design equipment at gripper support and sensor types of 
robots; analysis of movement robotics and vision systems robots. 
 

ENGEL205 เทคโนโลยีเซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(2-3-5) 
 Sensor and Transducers Technology 
 รหัสรายวิชาเดิม :ไมม ี
 วิชาบังคับกอน : ENGEL105 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม            
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการวัดทางไฟฟาเบ้ืองตน โครงสรางและ

คุณสมบัติของเซนเซอรชนิดตางๆ การอานดาตาชีสของเซนเซอร การเชื่อมตอ
กับอุปกรณแสดงผลทั้งชนิดอะนาล็อกและดิจิตอล ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ทํางานของเซนเซอรและทรานสดิวเซอร หาลักษณะสมบัติของทรานสดิวเซอร
แบบตางๆ 

 Study and practice of the basics of electrical measurement systems; 
the structure and properties different types of sensors; the 
connection to display devices, both analog and digital; executable 
files for running sensors and transducers; finding the characteristics 
of the transducers types. 
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ENGEL206 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 1 

1(0-3-1) 

 Electronics Engineering and Automation Control Systems 
Laboratory 1 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี           
 ปฏิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางไฟฟาเบื้องตน กฎของโอหม การตอความตานทาน

แบบอนุกรม แบบขนาน และการแบบผสม ชนิดของการควบคุมมอเตอร การ
เขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การควบคุม
เครื่องจักรกลไฟฟาดวยคอนเเทคเตอร การสตารทตรง การกลับทางหมุน การ
สตารทมอเตอรแบบลดกระแสตอนสตารท การควบคุมมอเตอรเเบบลําดับข้ัน 
การใชสวิตชปุมกด ลิมิตสวิตช สวิตชควบคุมระดบั สวิตชควบคุม 

 Practice of the fundamental of Ohm's law; resistance serial, parallel 
and compound circuits; types of motor controls; programming of 
motor controls; motor controls usng: magnetic contactors, direct 
start, reversing after stop, reduce starting current, selective speed 
control, and manual sequence controls.  
 

ENGEL207 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 2 

1(0-3-1) 

 Electronics Engineering and Automation Control Systems 
Laboratory 2 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี           
 ปฏิบัติเก่ียวกับพ้ืนฐานทางกลเบื้องตน การอาน ตรวจสอบ ระบุและจําแนก

ประเภทของชิ้นสวนทางกลท่ีกําหนดตามมาตรฐานการผลิต วางแผนและ
ควบคุมข้ันตอนการทํางานทางกล การใชเคร่ืองมือตัด ข้ึนรูป ชิ้นสวนทางกล 
การยึดประกอบ และการเชื่อมชิ้นสวนทางกล เชน การประกอบกระบอกสูบ 
การประกอบชุดตลับลูกปนทางกล ทดสอบการทํางานของชิ้นสวนทางกลของ
เครื่องจักร การบํารุงรักษาชิ้นสวนทางกลเชิงปองกัน 

 Practice of the fundamentals of mechanical engineering; the reading, 
auditing and classification of mechanical parts according to 
manufacturing standards; the planning and controlling of 
mechanical processes; using tool cutters, molded parts and welding 
assembly mechanical parts; for example cylinder assembly, the 
mechanical bearing assembly; testing mechanical parts and the 
proactive maintenance of mechanical parts.  
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ENGEL208 คอมพวิเตอรชวยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห 3(2-3-5) 
 Computer Aided Design and Analysis (CAD/CAM) 
 รหัสรายวิชาเดิม :ไมม ี
 วิชาบังคับกอน : ไมมี            
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคอมพิวเตอรชวยในการสรางชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ 

พ้ืนผิว ทรงตัน การควบคุมเชิงตัวเลข การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข 
อุปกรณขับเคลื่อนระบบ การอินเทอโปเลทในระบบการผลิต โปรแกรมควบคุม
เครื่องจักร เคร่ืองจักรกลท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอร การวิเคราะหสมบัติทางกล
ของชิ้นงาน 

 Study and practice of 2D and 3D computer-aided design programs 
including a surface and solid; programming numerical controls, and 
actuator systems; the interpolation in production systems; 
programming machine controls. machines controlled by computers; 
analysis of the mechanical properties of the workpiece.  
 

ENGEL210 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี           
 ศึกษาเก่ียวกับปจจัยและสาเหตุของอุบัติเหตุ ออกแบบวิเคราะห และควบคุมความ

เสี่ยงภัยในพ้ืนท่ีทํางาน วิธีการปองกันอุบัติภัยในการทํางาน สภาพแวดลอมและ
องคประกอบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางวิศวกรรม การประกันอุบัติเหตุ การ
สอบสวนอุบัติเหตุ การประเมินความเสี่ยง ระบบและอุปกรณปองกันภัย การจัดตั้ง
องคกรความปลอดภัยทางวิศวกรรม หลักการบริหารงานความปลอดภัยและกฎหมาย
ความปลอดภัย 

 Study of loss prevention principles; design, analysis, and control of 
workplace hazards, human element; system safety techniques; 
principles of safety management; and safety laws.  
 

ENGEL211 ไฮดรอลิกสประยุกต 3(2-3-5) 
 Applied Hydraulics 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ศึกษและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับระบบไฮดรอลิกสไฟฟา 

การคํานวณหาขนาดกระบอกสูบไฮดรอลิกส วงจรพ้ืนฐานไฮดรอลิกสชนิดตางๆ 
การหาความเร็วของลูกสูบไฮดรอลิกส การเขียนวงจรวงไฟฟาควบคุมระบบ  
ไฮดรอลิกส สัญลักษณที่ใชในวงจรไฟฟาควบคุม การใช PLC ควบคุมระบบ 
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 Study and practice of  basic hydraulics power systems. to calculate 
the size of a cylinder hydraulic, basic circuit hydraulics. the speed of 
the piston hydraulic system, daring hydraulic circuit recognizing, 
symbols used in control circuit and used in a Programmable Logic 
Controller (PLC) control system. 
 

ENGEL217 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 1(0-3-1) 
 Machine Tools Practice 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ปฏิบัตเิก่ียวกับการลับคมเคร่ืองมือตัดแบบตางๆ การปฏิบัติงานกับเครื่องมือกล

พ้ืนฐาน เครื่องกลึง เคร่ืองกัด เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเจียระไน อุปกรณจับยึด ชิ้นงาน
และอุปกรณประกอบการทํางานแบบตางๆ ของเคร่ืองมือกล การข้ึนรูปชิ้นงาน 
แบบตาง ๆ ดวยเคร่ืองมือกล งานสวม ประกอบ 

 Practice of different cutting tool regrinding; practice the basic 
machine tools, lathe machining, milling machines, drilling machines, 
grinding machines, Jigs; workpiece and accessories of different work 
to machine tools, the forming a workpiece of various types by 
machine tools, work wear, and assembly. 
 

2.3)  กลุมวิชาชีพเลือก 

ก) วิชาเอกวิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส 

ENGEE202 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย 3(3-0-6) 
 Data Communication and Networking 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร 
 ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลและโครงขาย สถาปตยกรรมแบบเปนลําดับช้ัน

ของโครงขาย โปรโตคอลและการเชื่อมตอจุดตอจุด แบบจําลองความลาชาใน
โครงขายการส่ือสาร โปรโตคอลชั้นสื่อสารยอยควบคุมการใชสื่อการทํางานใน
ชั้นเชื่อมตอขอมูล การควบคุมการไหลของขอมูล การควบคุมความผิดพลาด
โครงขายทองถ่ิน โครงขายสวิตชิ่ง การจัดหาเสนทางเดินใหกับขอมูลในโครงขาย 
ความปลอดภัยของขอมูล การประมวลผลแบบกลุมเมฆ สถาปตยกรรมและ
ระบบของโครงขาย มาตรฐานตางๆ 

 Study 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; 
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flow control; error control; local area network; switching network; 
routing in data networks; network security; cloud network, 
architecture and system; standards. 
 

ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(2-3-5) 
 Microwave Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ENGEL115 สนามแมเหล็กไฟฟา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับคลื่นไมโครเวฟ  สมการของ

แมกซเวลล  คลื่นระนาบ  สายสงสัญญาณไมโครเวฟและทอนําคลื่น  การ
วิเคราะหโครงขายไมโครเวฟ  อิมพีแดนซและวงจรสมมูลแรงดันและกระแส  
เอสพารามิเตอร  แผนภาพสัญญาณ  การแมตชอิมพีแดนซและการปรับจูน  
ไมโครเวฟเรโซเนเตอร  ตัวแบงกําลังงานและตัวเชื่อมตอแบบมีทิศทาง 
(Directional Coupler)  วงจรกรองไมโครเวฟ  การเชื่อมตอไมโครเวฟแบบจุด
ตอจุด  ระบบเรดาร  การกระแพรกระจายคลื่นไมโครเวฟ  การวัดและทดสอบ
พ้ืนฐานสําหรับระบบไมโครเวฟ และการประยุกตใชงานของความถี่ไมโครเวฟ 

 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; 
applications. 
 

ENGEE207 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 
 Optical Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  
 วิชาบังคับกอน : ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร  

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสื่อสารดวยคลื่นแสง ใยแกวนําแสงเปนทรงกระบอกและ
เงื่อนไขการแพรกระจายคลื่น  โครงสรางและประเภทของสายใยแสง  
พารามิเตอรของสายใยแสง การผลิตสายใยแสง ประเภทของสายเคเบิลใยแสง  
วงจรสงและรับสัญญาณแสง  การสูญหายของสัญญาณ  การลดทอนและการ
กระจายแสง (Dispersion) ในการเชื่อมตอสายใยแกว  วงจรทวนสัญญาณและ
ขยายแสง    การคํานวณ link budget    การเขารหัส  การมัลติเพล็กซและดี
มัลติเพล็กซสัญญาณแสง  การเชื่อมตอระบบ การประยุกตใชคลื่นแสงสําหรับ
งานสื่อสาร  และกลาวนําเกี่ยวกับ FTTX 
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 Study of cylindrical dielectric waveguides and propagating 
conditions; structure and types of optical fiber; optical fiber 
parameters; optical fiber production; optical cable types; optical 
transmitters; optical receivers; signal degradations, attenuation and 
dispersion in fiber link; optical repeaters and amplifiers; link budget 
calculation; multiplexing in optical link system; introduction to 
FTTX. 
 

ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-3-5) 
 Digital Signal Processing  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 ศึกษาและปฏิบัติทบทวนเก่ียวกับ สัญญาณเวลาตอเนื่องและไมตอเนื่อง  การ

วิเคราะหส เปกตรัม  การการลดอัตราสุมลงและสัญญาณสุ มอีกค ร้ัง 
(Decimation and Interpolation)  การปรับอัตราการสุมตัวอยางสัญญาณ  
การแปลงฟูริเยรแบบไมตอเนื่อง  วิธีความนาจะเปนสําหรับการประมวลผล
สัญญาณดิจิทัล  ออกแบบวงจรกรองดิจิทัลแบบผลตอบสนองอิมพัลสอนันต 
และผลตอบสนองอิมพัลสจํากัด  ระบบหลายอัตราสุม  การแปลงเวฟเล็ตแบบ
เต็มหนวย  กลาวนําเก่ียวกับการประยุกตใชงานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
เชน การประมวลผลภาพ  เสียงพูด  เสียงเพลง  การประมวลผลแบบแถวลําดับ  
และการประยุกตใชงานในปจจุบัน 

 Study and practice 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. 

  

ENGEL127 วงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสตรง 3(3-0-6) 
 Direct Current Power Conversion Circuits 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรแปลงผัน

ไฟตรงเปนไฟตรงแบบตาง ๆ การจําลองการทํางานของวงจรแปลงผันไฟตรง
เปนไฟตรงแบบตาง ๆ พื้นฐานการควบคุมแบบความกวางพัลส 
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 Study consist characteristics of power electronic devices; dc- dc 
converter circuit; simulation of the dc- dc converter circuits; 
principle of pulse width modulation technique. 

ENGEL116 หัวขอเลือกในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
 Selected Topics in Electronics Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32125497 หัวขอเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหัวขอเรื่องพิเศษในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส   

และวิทยาการสมัยใหม  
 Study and practice of spacial topic in electronics engineering; 

Lectures by experts in the area with emphasis on recent 
development and modern technology 
 

ENGEL117 อิเล็กทรอนิกสเพ่ือควบคุมทางการเกษตร 3(2-3-5) 
 Electronics for Agricultural Control 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการนําระบบอิเล็กทรอนิกสไปใชในงานทาง

การเกษตร, การใชเซนเซอรและทรานสดิวเซอร, การวัดแบบตางๆ, การ
ปรับแตงสัญญาณ, การแปลงสัญญาณ, การปรับเทียบ, อุปกรณและวงจร
ควบคมุ, การควบคมุระบบอัตโนมัติ, กรณศีกึษา, การนําเสนอ, โครงงานยอย 

 Study and practice of applying electronics systems in agriculture 
field, utilizing sensor and transducer, various measuring techniques, 
modifying signals, signals transformation, calibration, device and 
control circuit, controlling automatic systems, case study, 
presentation and mini project. 
 

ENGEL118 การประมวลผลภาพแบบดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Image Processing 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32123407 การประมวลผลภาพแบบดิจิทลั 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 ศึกษาเกี่ยวกับภาพแบบดิจิทัล, การมองเห็น, การเกิดภาพ, ฮารดแวรและ

ซอรฟแวร, การประมวลผลภาพเบ้ืองตน, การแปลง, การบีบอัด, การปรับปรุง
คุณภาพ, การกรอง, รีสโตรเตชัน, การประยุกตใชงาน 

 Study of the digital image, visibility, procreation of an image, 
hardware and software, basic image processing, conversion, 
compression, quality improvement, filtering techniques, 
restoration and applications. 
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ENGEL119 สัมมนางานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส         1(0-3-1) 
 Electronics Engineering Seminar 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32125321 สัมมนางานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส       
 วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการศึกษาบทความ การเขียนบทความ การนําเสนอ การ

อภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสในระดับปริญญาตรี การ
วิเคราะห 

 Practice of studying academic paper, writing academic paper, 
presentation, discussion about the interested topic in a field of 
electronics engineering for bachelor degree and analysis. 
 

ENGEL120 การออกแบบวีแอลเอสไอ 3(3-0-6) 
 VLSI Design  
 รหัสรายวิชาเดิม : 32124301 การออกแบบวีแอลเอสไอ 
 วิชาบังคบักอน : ENGEL110 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก   
 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบื้องตนของการออกแบบ และวางผังวงจรวีแอลเอสไอ

แบบ CMOS ดิจิทัล แนวคิดในการพัฒนาการออกแบบ รวมทั้งการใชแคด 
(CAD) ชวยในการออกแบบวงจรรวม 

 Study of Introduction to the design and layout of Very Large Scale 
Integrated circuits (VLSI) with the emphasis on digital CMOS circuits. 
System design concepts are developed.  Computer- aided design 
tools are used to produce working IC design. 
 

ENGEL121 เครื่องกลไฟฟา 3(3-0-6) 
 Electrical Machines  
 รหัสรายวิชาเดิม : 32123209 เคร่ืองกลไฟฟา 
 วิชาบังคบักอน : ENGEE101 วงจรไฟฟา 
 ศึกษาเก่ียวกับวงจรแมเหล็ก หลักการแปลงพลังงานกลไฟฟา พลังงานและ

พลังงานรวม หมอแปลงไฟฟาหนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการของเคร่ืองจักรกล
ชนิดหมุน โครงสราง หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง 

 Study of magnetic circuit, principle of electromechanical energy 
conversion, energy and combined energy, single phase and three 
phases transformers, principle of rotating machine, structure, 
principle and analysis of direct current machine.    
 
 
 



71 

 

 

ENGEL122 อเิล็กทรอนิกสกําลังเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) 
 Power Electronics for Energy Conservation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 กฎหมายการอนุรกัษพลังงาน, การปรับปรุงแฟกเตอรกําลัง, การปรับโหลดได

ดุล, แผงสวิตซหลัก, การประยุกตหมอแปลงเพ่ือประหยัดพลังงาน, หลอด
ประหยัดไฟฟาและการใชแสงโดยรอบ, บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส, หมอแปลง
อิเลก็ทรอนิกส, วงจรอินเวอรเตอรและการประยุกต, ระบบพลังงานเซลล
แสงอาทิตย, ไฟฟาพลังงานน้ํา, กรณีศึกษา 

 Energy conservation law, power factor improvement, balanced 
load adjustment, main distribution board, applications of 
transformer for energy conservation, energy saver lamp and 
ambient light utilization, electronic ballasts, electronic 
transformers, inverter circuits and application, solar cell power 
systems, hydro power, case studies. 
 

ENGEL123 โปรแกรมกราฟกสําหรับระบบควบคุม          3(2-3-5) 
 Graphical Program for Control System 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟกสําหรับระบบควบคุม โครงสราง

และคําสั่งควบคุมของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบรูปภาพ การทํางาน
แบบดาตาโฟลว การสรางและตรวจสอบแกไขโปรแกรม การใชฟงกชันวนลูป 
การใชโปรแกรมยอย ชนิดของขอมูลและการใชงาน โปรแกรมทํางานแบบ
เรียงลําดับ     โปรแกรมทํางานตามเหตุการณ           รูปแบบการออกแบบ
โปรแกรมควบคุม คําสั่งการสราง การเปด การบันทึกและ  การปดไฟลขอมูล   
การประยุกตใชงานเพ่ือควบคุมระบบ 

 Study and Practice of Graphical Program for Control System, 
Understand Structure of Graphical programming Language, front 
panels, block diagrams, icons, and connector panes.  Create user 
interfaces with charts, graphs and buttons, Data Flow Programming, 
Data Types, variables, While Loops, For Loops, Case Structure, Using 
Built- in Functions, Analog I/ O, Digital I/ O, Writing and Reading to 
Files, Create Large Applications, Multiple Loops, and Source Code 
Control. Application for Control System. 
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ENGEL124 เทคโนโลยีแอลอีดี 3(2-3-5) 
 LED Technology 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาและปฏิบัติพ้ืนฐานของเทคโนโลยีแอลอีดี, คุณสมบัติของแสง, มาตรฐาน

ท่ีเกี่ยวของ, หลักการออกแบบแอลอีดี, การออกแบบบรรจุภัณฑ, วงจรขับ
แอลอีด,ี การวัดคุณสมบัติแอลอีดี, การประยุกตใชงาน 

 Study and practice of basic principle of LED technology, lighting 
characteristic, Related standard, Principle of LED design, LED 
package design, LED drive circuit, LED characteristic measuring, LED 
applications. 
 

ENGEL125 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(2-3-5) 
 Sensors and Transducers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32123301 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางและคุณสมบัติของเซนเซอรชนิดตางๆ การ

อานดาตาชีสของเซนเซอร การเชื่อมตอกับอุปกรณแสดงผลทั้งชนิดแอนาล็อก
และดิจิตอล ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทํางานของเซนเซอร และทรานสดิวเซอร 
หาลักษณะสมบัติทรานสดิวเซอรแบบตางๆ 
Study and practice the structure and properties different types of 
sensors; datasheet of sensors; the connection to display devices, 
both analog and digital; executable files for running sensors and 
transducers; finding the characteristics of the transducers types. 

 

ENGEL126 อเิล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม                                               3(2-3-5)
 Industrial Electronics 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม, 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง, ไทริสเตอร, สัญญาณควบคุมไทริสเตอร, การ
จุดชนวน, การควบคุมเฟส, การควบคมุอัตโนมัติโดยอาศัยอุปกรณตรวจจับและ
อุปกรณขับ, กรณศีกึษา, การนาํเสนอ, โครงงานยอย 

 Study and practice of electronic devices used in industrial works, 
power electronic devices, thyristor, thyristor controlling signal, 
triggering, phase controller, automatic controller utilizing detectors 
and driver devices, case study, presentation and mini project. 
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ข) วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
 Microcontroller 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ENGEL106 วงจรดิจิทัล 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและโครงสรางสถาปตยกรรมของไมโคร 

คอนโทรลเลอรการจัดสรรหนวยความจําและการเชื่อมตอ
ไมโครคอนโทรลเลอรกับอุปกรณทางอินพุตและเอาตพุต การเขียนโปรแกรม
สําหรบัควบคุม การตรวจสอบแกไขโปรแกรม  การประยุกตใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุม 

 Study and Practice of theory  and architecture of the 
microcontroller. memory allocation and interface to the input and 
output devices.  Programming for control to correct the program. 
Applications microcontroller to  control.  

  

ENGEL209 การวางแผนการผลิตและการควบคุม 3(3-0-6) 

 Production Planning and Control 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี           
 ศึกษาเก่ียวกับบทบาทลักษณะของการวางแผนและการควบคุมการผลิต การ

ไหลเวียนของขอมูลในระบบควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ การวางแผนกระ
บวนการผลิต การวิเคราะหตนทุนและผลกําไรเพื่อใชในการตัดสินใจ การวางแผน
บรหิารความตองการวัสดุ การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด การจัดตารางการผลิต 
การควบคุมสินคาคงคลัง การกําหนดการผลิตการควบคุมการผลิตเชิงปริมาณ การ
บริหารและจัดการ    หวงโซอุปทานเบื้องตน ตลอดจนการประยุกตใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อชวยในการวางแผนและควบคุมการผลิต 

 Introduction to production systems; forecasting techniques; 
inventory management; production planning; cost and 
profitability analysis for decision making; production scheduling; 
production control. 
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ENGEL212 การใชคอมพิวเตอรควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
 Computer Integrated Manufacturing Automation Systems 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรเขาควบคุมกระบวนการผลิต 

องคประกอบของซอฟตแวรและองคประกอบของฮารดแวร  การใช
คอมพิวเตอรควบคุมการทํางานของฮารดแวรตางๆ เพื่อประสานการทํางาน
รวมกันในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ การทํางานรวมกันของหุนยนตอุตสาหกรรม 
เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ สถานีประกอบชิ้นงาน สถานีตรวจสอบวัสดุ การ
ควบคุมการทํางานที่สื่อสารกันดวยระบบ Profibus และระบบ AS-I การ
ควบคุมคุณภาพ การแสดงผลทางจอภาพ 

 Study and practice of applying computer process control, 
elements of software and hardware, applying computer process 
control hardware to industrial automation, compatibility of 
industrial robots, mechanical automation, processing stations and 
testing stations, controlled communication with Profibus and AS-
I system, and quality control and monitoring. 
 

ENGEL213 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานควบคุม 3(2-3-5) 
 Computer Programming for Control 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : FUNMA106 แคลคลูัส 2 สําหรับวิศวกร 
 ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ีย วกั บการใช โปรแกรมสํ า เร็ จ รูป ในการส ร า ง

โปรแกรมควบคุม การเขียนโปรแกรมคํานวณทางคณิตศาสตรขั้นสูง การ
ออกแบบสวนติดตอผูใชงาน การสื่อสารผานคอมพอรท การเชื่อมตอกับ
อุปกรณอินพุต-เอาทพุต ภายนอก จอยคียบอรด ไมโครคอนโทรลเลอร 
ระบบฐานขอมูล การสื่อสารขอมูล การเก็บขอมูล 

 Study and practice of using computer software to generate drivers; 
programming advanced math; design output connection and 
communications comports; connect input and output devices, 
for example joystick and keyboard; microcontroller database 
systems, data communications, data archiving. 
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ENGEL214 การพัฒนาโปรแกรมบนอปุกรณโทรศัพทมือถือ 3(2-3-5) 
 Mobile Application Development 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพทมือถือ การเขียน

โปรแกรมสง เอสเอ็มเอส เอ็มเอ็มเอส การใชงานบูลทูธ เอ็นเอสซี โครงขาย
ไรสาย การส่ังงานใหโทรศัพททํางานในโหมด Server, Client (UDP, 
TCP/IP) การติดตอกับเซนเซอรภายในโทรศัพทมือถือ จีพีเอส และเซนเซอร 

 Study and practice of the programming on mobile phones; 
programming transmitted, SMS, MMS; Using Bluetooth wireless 
networking NSWC; operating the phone work in server; Client 
(UDP, TCP / IP);contact with the sensor inside the mobile phones 
GPS and sensors. 
 

ENGEL215 อิเล็กทรอนิกสกําลังและการขับเคลื่อนดวยไฟฟา 3(2-3-5) 
 Power Electronics and Electric Drives 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ENGEL105 อิเล็กทรอนกิสวิศวกรรม 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจร และวิธีการ

ขับเคลื่อน การควบคุมความเร็วรอบ การขับเคลื่อนเครื่องจักรไฟฟา
กระแสสลับ การควบคุมความเร็วรอบมอเตอรเหนี่ยวนํา วงจรควบคุมการ
ขับเคลื่อนเซอรโวมอเตอรและการประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม 

 Study and practice of electronic devices and circuits and electrical 
drives; speed control to drive AC machine; the variable speed 
induction motor; drive servo motor control circuits and 
application in industry. 
 

ENGEL216 การประมวลผลภาพและการประยุกตใชงาน 3(2-3-5) 
 Image Processing and Applications 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับระบบการประมวลผลภาพ การมองเห็น 

แบบจําลองคณิตศาสตรของภาพ การสุม การควอนไตซ ระบบภาพ 2 มิติ  
ระบบภาพ 3 มิติ การแปลงสัญญาณภาพ การแปลงฟูเรียร การเพ่ิมคุณภาพ
ของภาพ การกรองสัญญาณภาพ  การเขารหัสสัญญาณภาพเบื้องตน  การ
วิเคราะหภาพและการประยุกตใชงาน 
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 Study and practice of image processing; mathematical model of 
images; random quantized system's 2D, 3D, the image codecs 
fourier transform; increasing the quality of images; encoding signal 
initial, analysis and applications. 

   
ENGEL218 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสสมัยใหม 3(2-3-5) 
 Modern Mechatronics Technology 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเมคคาทรอนิกสสมัยใหมในงานควบคุมเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรม การออกแบบโปรแกรมการทํางานของ PLC ในการควบคุม
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม การออกแบบควบคุมระบบการทํางานเครื่องจักร
ดวยวิธี Manual และ Auto การควบคุมงานนิวเมติกสไฟฟาดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

 Study and practice of modern mechatronics control in industrial 
machines, design programmable of PLC to control industrial 
machines, the designs control system used by Manual and Auto, 
controlling ElectroPneumatics with a computer program. 
 

ENGEL219 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Control 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาระบบควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต การเลือกใชเครื่องมือในการควบคุม

คุณภาพไดอยางเหมาะสม เชน ใบตรวจสอบ แผนภูมิควบคุมพาเรโต แผนภูมิเหตุ
และผลฯลฯ ศึกษาการสรางแผนภูมิควบคุมคุณภาพ กําหนดแผนการชักสิ่ง
ตัวอยาง  เพื่อสรางมาตรฐานคุณภาพใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล การดําเนิน
กิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ ศึกษาคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการมีระบบควบคุม
คุณภาพ ความเชื่อถือได และการรับประกันซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ 

 Study of quality control in production systems; The use of quality 
control tools appropriately; Such a check Pareto chart. Chart 
cause and effect, etc; study charting control, sampling plan to 
establish quality standards in line with international standards; 
group activities build quality the costs arising from the quality 
control system; reliability and guarantee the quality of products. 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ

จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนํามาแกปญหาในการทํางานไดอยางเหมาะสม 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถาน

ประกอบการได 

4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา 

ชั้นปที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1  
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ขอกําหนดในการทําโครงการ ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวกับการประยุกตทางทฤษฏี ความรู หรือเทคโนโลยี
ทางดานอิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุมอัติโนมัติ  บูรณาการเพ่ือแกปญหาในงานที่เก่ียวของ สรางนวัตกรรม 
เพื่อธุรกิจ หรือเพื่อการเรียนการสอน หรือเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือรักษาสิ่งแวดลอม และมี
รายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด หรือเปนโครงการท่ีมุงเนน
การสรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  ระบบควบคุมอัติโนมัติ  

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

  โครงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  ระบบควบคุมอัติโนมัติ ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎี
ที่นํามาใชในการทําโครงงานประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําสําเร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี มีความเชี่ยวชาญในการใช
เคร่ืองมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

5.3 ชวงเวลา  

 ชั้นปที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 
5.4 จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 

 มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมนางานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
กอนภาคการศึกษาท่ีมีการจัดทําโครงงานเพ่ือเตรียมความพรอม สวนในภาคการศึกษาที่มีการทําโครงงาน มี
กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ  อีกทั้งมี
ตัวอยางโครงงานใหศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความกาวหนาของโครงงานจากรายงานความคืบหนา ที่ไดกําหนดรูปแบบและ
วิธีการนําเสนอตามระยะเวลาที่กําหนด เมื่อสิ้นสุดโครงการ ตองนําเสนอโครงการและอธิบายการทํางาน
ของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดตามขอบเขต หรือโดยความเห็นชอบจากอาจารยผู
ควบคุมโครงงาน 
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หมวดที่ 4  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดานบุคลิกภาพ 

 

- มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการ
เจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และในกิจกรรมปจฉิม
นิเทศ กอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ

ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

 

- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการ
กําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุก
คนมสีวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกให
นักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา เขา
เรียนอยางสม่ําเสนอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลา
ในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

- มีการใหความรู ถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่
เก่ียวของกับการกระทําผิดเก่ียวกับงานดานอิเล็กทรอนิกสและ
ระบบควบคมุอัตโนมัติ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
2.1.1  มาตรฐานการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 
2.1.1.1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นใน

สังคมไดอยางราบรื่น และประพฤติตนโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม อาจารยท่ีสอนในแตละรายวิชา 
ตองสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ดังนี้  

(1) มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
(4) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรม
และจรรยาวิชาชีพ เชน วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ซึ่งอาจารยผู 
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สอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวของกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดใหมีการวัดผลแบบมาตรฐานใน
ดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ดวยการสังเกตพฤติกรรมระหวางการทํากิจกรรม และมีการ
กําหนดคะแนนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้นเรียน นักศึกษาที่คะแนน
ความประพฤติไมผานเกณฑอาจตองทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมกอนจบการศึกษา 

2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
นอกจากนี้ ผูสอนตองสอดแทรกและสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และสงเสริมใหนักศึกษา
มีจิตสาธารณะ สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ปลูกฝงจิตสํานึก
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ยกยองและเชิดชูนักศึกษาที่ทําความดีและเสียสละ 

3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในดานตางๆ ไดแก 
(1)  การตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา ที่    

มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม 
(2) ความมีวินัยและความใสใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตยสุจริตในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและการสอบ 
2.1.1.2 ดานความรู 

    1) ผลการเรียนรูดานความรู 
นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกัน

ขึ้นเปนองคความรูที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูและเขาใจ ดังนั้น 
มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

(1) มีความรูและความเขาใจทั้งดานทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
(3) สามารถบูรณาการความรูทางวิชาชีพกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

การทดสอบผลการเรียนรูตามมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการใชขอสอบ
วัดผลในรายวิชาที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
 2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชการ 
บูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) โดยมุงเนนทั้งหลักการทาง
ทฤษฎี และการประยุกตใชความรูในการปฎิบัติในสภาพแวดลอมจริงและใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ
ตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น ๆ 
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 3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใชการ

วัดผล ดังนี้  
(1) การทดสอบยอย 
(2) การสอบกลางภาคการศกึษาและปลายภาคการศึกษา 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(4) งานที่ไดมอบหมาย 
(5) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) แฟมสะสมผลงาน 
 
2.1.1.3  ดานทักษะทางปญญา 

 1)  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองไดเมื่อจบ

การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญา พรอมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดย
กระบวนการเรียนการสอนตองเนนใหนักศึกษารูจักคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา แนวคิด
และวิธีการแกปญหาดวยตนเอง นักศึกษาท่ีผานกระบวนการเรียนการสอนดวยวิธีดังกลาวตองมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกตความรูทั้งทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ 
(2)  มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาใชแนวขอสอบที่ให
นักศึกษาไดอธิบายแนวคิดและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หรือใหนักศึกษาเลือกใช
วิชาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณท่ีกําหนดให  

 2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
ใชการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) มุ งเนนใหนักศึกษารูจัก วิ เคราะห
องคประกอบของสถานการณตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมติสถานการณจําลอง และกรณีศึกษาเพ่ือเปน
ตัวอยางใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหแนวทางแกไขใหถูกตอง  

              3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 

(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณจําลอง 
(2) การเลือกใชวิธีการเพ่ือแกใขปญหาในบริบทตาง ๆ 
(3) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(4) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ 
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2.1.1.4  ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    

 1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล 

นักศึกษาจึงตองไดรับการฝกประสบการณพื่อเรียนรูการปรบัตัวใหเขากับบุคคลและกลุมบุคคลตาง ๆ ดังนั้น
ผูสอนตองแนะนําการวางตัว มารยาทในการเขาสังคม และทักษะที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล 
ดังนี้ 

(1) มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมที่ดี 
(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 
(3) สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 
(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเดน็ท่ีเหมาะสม 

การวัดและประเมินผลทําไดโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ทํากิจกรรมกลุมทั้งในและนอกชั้นเรียน และผลสะทอนกลับจากการฝกประสบการณตาง ๆ 

 2)  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ดําเนินการสอนโดยการกําหนดกิจกรรมกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับ
ผูอื่น หรือคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณผูที่มีประสบการณและประสบความสําเร็จในงานอาชีพ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
(3) สามารถปรบัตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
(5) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 
(6) มีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดตอสื่อสารดวย  และสามารถวางตนได

เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแตละวัฒนธรรม 

 3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 
(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 
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2.1.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     

 1)  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ นักศึกษาตองมีความรูและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงาน การติดตอสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะที่
เก่ียวกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีไปพรอมกับคุณธรรม จรยิธรรมและความรู
เก่ียวกับสาขาวิชา ดวยเหตุนี้ ผูสอนตองใชเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือฝกใหนักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เลือกใชวิธีการและเครื่องมือสื่อสารไดเหมาะสม 
(2) สืบคน ศึกษา วิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาอยางเหมาะสม 
(3) ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ และ

สอดคลองกับวัฒนธรรมสากล 
การวัดและประเมินผลอาจจัดทําในระหวางการสอนโดยการจัดกิจกรรมให

นักศึกษาไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาขอมูลเพื่อนํามาเรียบเรียง นําเสนอและอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นในกลุม หรือจัดกิจกรรมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสาร หรอืนําเสนอผลงานตาง ๆ  

 2)  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดําเนินการสอนดวยกิจกรรม Active Learming ที่นักศึกษาตองติดตอสื่อสาร 
คนควาหาขอมูล และนําเสนอผลจากการคนควาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดการเรียนรูดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร 
(2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการคนควาหาขอมูล 
(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการนําเสนอผลงาน 
(4) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม

แตละกลุม 
 
 3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังน้ี 
(1) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาหาขอมูล 
(3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 
(4) จรรยามารยาทในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมกับสถานการณและ

วัฒนธรรมสากล 
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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 และสิ่งแวดล้อม 
4)  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2.1.2.2  ความรู้ 
1)  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
2) สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
3)  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 

2.1.2.3  ทักษะทางปัญญา 
1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งทางด้าน

วิชาการหรือวิชาชีพ 
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 วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
3)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และ

สอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
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2.1.3  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   
 2.1.3.1 กลุมวิชาศกึษาท่ัวไป 
 1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง
 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดาน
ทักษะ
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน                

2 GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต                

3 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                

4 GEBLC201 ศิลปะการใชภาษาไทย                

5 GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                

6 GEBIN101 กระบวนการคิดและการแกปญหา                  

7 GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี                 

8 GEBIN103 ศิลปะในการใชชีวิต                

 
 
 
 
 

 

 



 
93 

 

2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง

 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดาน
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาในการ
ดําเนินชีวิต 

               

2 GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                

3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย                

4 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ                

5 GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน                

6 GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตและการทํางาน                

7 GEBSC101 คณิตศาสตรและสถิติในชีวติประจําวัน                

8 GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวติประจําวัน                

9 GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร                

10 GEBSC104 การสรางกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือทํางาน
วจิัยและการสรางนวัตกรรม 

               

11 GEBSC105  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ                

12 GEBSC106 ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา                
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3)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือกเสร ี
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง

 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดาน
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC104  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบวิชาชีพ                

2 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ                

3 GEBLC203  วรรณกรรมทองถิ่น                

4 GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ                

5 GEBLC301  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

6 GEBLC401  สนทนาภาษาญ่ีปุนพื้นฐาน                

7 GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร                

8 GEBLC601  ภาษาพมาพื้นฐาน                

9 GEBHT102  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ                

10 GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ                

11 GEBHT104 นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ                

12 GEBIN104 ชีวิตมีสุข                
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 2.1.3.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และคณติศาสตร 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง
 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดาน
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร                

1 FUNSC101 ฟสิกส 1 สําหรบัวิศวกร                

2 FUNSC102 ปฏบิัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร                

3 FUNSC103 ฟสิกส 2 สําหรบัวิศวกร                

4 FUNSC104 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวศิวกร                

5 FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร                

6 FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร                

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร                

1 FUNMA105 แคลคลัูส 1 สําหรบัวิศวกร                

2 FUNMA106 แคลคลัูส 2 สําหรบัวิศวกร                
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  
2.2.1  มาตรฐานมาตรฐานการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุมวิชาชีพ

บังคบั และกลุมวิชาชีพเลือก  
2.2.1.1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนใน

สังคมอยางราบร่ืนและเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเร่ืองที่
เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 5 ขอ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตางๆ ที่
ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 5 ขอตามที่ระบุไว 

(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถ
แกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคณุคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรม
ตอบุคคล องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมใน
แตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 นอกจากนั้น ในการสอนรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
ระบบควบคุมอัตโนมัติยังไดสอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวกับจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ และจรรยาบรรณวิศวกรในการสอนดวย 
อาจารยผูสอนจะตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไมจําเปนตองเปนขอสอบ 
อาจจะวัดพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมที่กําหนดมีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปน
สวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนกัศึกษา 

2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิก
กลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้
อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 
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3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเขาชั้นเรียน การสงงาน

ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 
2.2.1.2 ดานความรู 

    1) ผลการเรียนรูดานความรู 
นักศึกษาดองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม

อัตโนมัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองรูเพ่ือใช
ประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดาน
วิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการท่ีสําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ  

(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไข
ปญหาในงานจริงได 

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละ
วิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร 
 
 2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
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 3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ คือ 
(1) การทดสอบยอย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ 
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกงานทางวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 

2.2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 

 1)  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือ

จบการศึกษาเเลว ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ ในการสอนอาจารย
ตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวย
ตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา
ดังนี้ 

(1) มีความคดิอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความ

ตองการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ

รวมถึงการใชขอมลูประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยาง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

 2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(2) การอภิปรายกลุม หรือการศึกษา คนควา รายงานทางเอกสารและ

รายงานหนาชั้นเรียน 
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 

 



99 

 

  

              3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมิน

จากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ สงเสริมการเรียนรูจาก
การแกปญหา เปนตน 
 

2.2.1.4  ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    
 1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเก่ียวของกับคนท่ีไมรูจัก
มากอน คนที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนท่ีจะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา 
ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น อาจารยตองสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางสอน หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชา
ทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ นี้ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใช
ความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค
ท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง 
และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมคีวามรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย 
ท้ังงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งใน
ฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแกไขขอ
ขัดแยงไดอยางเหมาะสม สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการ
รักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

 
 2)  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง

ประสานงานกับผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดัานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรบัผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย    
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(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงาน
ไดเปนอยางด ี

(4) มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคล
ท่ัวไป 

(5) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 

 3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี 
(2) ติดตามการทํางานรวมกับสมาชิกกลุมของนักศึกษาเปนระยะ พรอม

บันทึกพฤติกรรมเปนรายบุคคล 
(3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 
(4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 

 
2.2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     

 1)  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพได
เปนอยางดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดง
สถิต ิประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารท่ีทันสมัยได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวของได 
 

 2)  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเ รียนรู ในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาได วิ เคราะห
สถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการ
แกปญหาที่เหมาะสมเรียนรูเทคนิค การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากลายสถานการณท่ีสามารถประยุกตใชในหองปฏิบัติการ 

(2) สงเสริมการคนควา เรียบเรียงขอมูล และนําเสนอใหผูอ่ืนเขาใจไดถูกตอง 
และใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 
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 3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎีการเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่ เกี่ยวของทาง
วิศวกรรมศาสตร 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการ
เลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ท่ีมีการนําเสนอ
ตอชั้นเรียน 

(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดานความมีเหตุผลและมีการบันทึกเปนระยะ 
 
2.2.1.6 ดานทักษะพิสัย     

 1)  ผลการเรียนรูดานทักษะพสิัย 
การทํางานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไมไดใช

เพียงแคหลักทฤษฎี แตสวนใหญจะเนนในดานทักษะทางการปฏิบัติ การใชทักษะในการวางแผน การ
ออกแบบ การทดสอบ และการปรับปรุงแกไข ซึ่งมีความสําคัญมากในการทํางาน อีกทั้งยังเปนเครื่องมือที่
จําเปนย่ิงในการพัฒนาตนเองและความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีของบัณฑิตวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ดังนั้น ในการเรียนการสอนจึงตองใหความสําคัญเนนไปที่การสรางทักษะการ
ปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ ดังขอตอไปนี้  

(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในดานเวลา เคร่ืองมือ อุปกรณและวิธีการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุม มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ และมี
ความรวมมือกันเปนอยางดี 

 2)  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง โดยใช

ความรูจากวิชาตางๆ ที่เรียนมา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะพิสัย 
ดังขอตอไปนี้ 

(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ 
(3) สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภายในและภายนอก 
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน 
(6) สหกิจศึกษา/ฝกงานทางวิศวกรรมในสถานประกอบการ 

 3)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(2) มีการใชงานวิจัยของอาจารยประกอบการเรียนการสอน 
(3) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ 
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(4) มีการประเมินโครงงานของนกัศึกษา 
(5) มีการประเมินนกัศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา/ฝกงานทางวิศวกรรม 

 
2.2.2 แผนที่แสดงผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF : HEd) 

2.2.2.1 คณุธรรม จริยธรรม 
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ขอบังคบัตางๆ ขององคกรและสังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไข

ขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอ
บุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต
ละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 
2.2.2.2  ความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดาน
วิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการท่ีสําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ  

(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหา
ในงานจริงได 

 
2.2.2.3  ทักษะทางปญญา 

(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความ

ตองการ 
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(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบรวมถึง
การใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยาง
สรางสรรค 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการ
เรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยี
ใหมๆ 

2.2.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทย

และภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(2) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้ง
สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไข
ปญหาสถานการณตางๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ท้ัง
งานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะ
ผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแกไขขอขัดแยงไดอยาง
เหมาะสม สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 

 
2.2.2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพได
เปนอยางดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอการแกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย
โดยใชสัญลักษณ 

(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 
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2.2.2.6  ทักษะพิสัย 
(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในดานเวลา เครื่องมือ อุปกรณและวิธีการได

อยางมีประสิทธิภาพ 
(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุม มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ และมีความ

รวมมือกันเปนอยางดี
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2.2.3 สรุปแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร 

   ความรับผดิชอบหลัก                ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชงิ
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

1 ENGCC301 เขียนแบบวศิวกรรม ○ ●  ○  ○ ●  ○  ○    ● ●   ○  ○   ●  ●  

2 ENGCC302 กลศาสตรวิศวกรรม  ●    ●  ○  ○   ●      ○    ○  ○   

3 ENGCC303 วสัดุวิศวกรรม ● ○    ● ○     ● ○    ○  ●    ● ○    

4 ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ○ ●   ○ ○ ●  ●  ● ○ ○   ○  ●   ●  ○ ○  ● ○ 
5 ENGEE101 วงจรไฟฟา ○ ●    ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○   
6 ENGEE113 ระบบควบคุม  ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○  ○ ● ○ ○    ● ○ ●  ○  ○ ● ○ 
7 ENGEL105 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม ○    ● ●  ●     ●  ○           ● ○ 
8 ENGEL106 วงจรดิจิทัล     ●     ● ●   ○            ● ○ 
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สรุปแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
กลุมวิชาบังคับ วิชาแกนสาขา เอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และเอกวิศวกรรมระบบควบคมุอัตโนมัต ิ

   ความรับผดิชอบหลัก                ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชงิ
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

1 ENGEE102 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา                            

2 ENGEE106 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา                          ● ○ 

3 ENGEL102 เตรียมโครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัต ิ 

                           

4 ENGEL103 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ  
ระบบควบคุมอัตโนมัติ  

                           

5 ENGEL104 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 
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สรุปแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
(ก) วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

   ความรับผดิชอบหลัก                ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชงิ
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

6 ENGEL115 สนามแมเหล็กไฟฟา                            

7 ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร                            

8 ENGEL101 สัญญาณและระบบ                            

9 ENGEL107 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส        

                           

10 ENGEL108 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส                             

11 ENGEL109 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส                             

12 ENGEL110 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก                             

13 ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร                                

14 ENGEL112 ระบบสมองกลฝงตัว                                

15 ENGEL113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร                            

16 ENGEL114 วงจรพัลซและสวิตช่ิง                              

17 ENGEE202 การส่ือสารขอมูลและโครงขาย                            

18 ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ                            

19 ENGEE207 การส่ือสารทางแสง                            
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชงิ
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

20 ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล                             

21 ENGEL127 วงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสตรง                             

22 ENGEL116 หัวขอเลือกทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส  

                           

23 ENGEL117 อิเล็กทรอนิกสเพ่ือควบคุม 
ทางการเกษตร  

                           

24 ENGEL118 การประมวลผลภาพแบบดิจิทัล                            

25 ENGEL119 สัมมนางานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส                             

26 ENGEL120 การออกแบบวีแอลเอสไอ                             

27 ENGEL121 เคร่ืองกลไฟฟา                             

28 ENGEL122 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
เพื่อการอนุรักษพลังงาน 

                           

29 ENGEL123 โปรแกรมกราฟกสําหรับ 
ระบบควบคุม  

                           

30 ENGEL124 เทคโนโลยีแอลอีด ี                            

31 ENGEL125 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร                             

32 ENGEL126 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม                            
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สรุปแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
(ข) วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 

   ความรับผดิชอบหลัก                ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ลําดบั รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

1 ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา                            

2 ENGME901 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของ
ไหลเบื้องตน ○ ● 

 
 ○ ○ ● ○ ●  

 

○ 

  

○ 

   

● ○ 

   

● ● ○ ○ 

3 ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร                                
4 ENGEL201 นิวเเมติกสประยุกต ○ ● 

  ○ ○ ● ○ ●   ○ 
  ○ 

   ● ○ 
   ● ● ○ ○ 

5 ENGEL202 โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอรในระบบอัตโนมัต ิ

 ● ○ ○ ○  ● ○ ●  
 

○   ○    ● ○ ●   ○ ● ○  

6 ENGEL203 การเช่ือมตอระหวางมนุษยและ
เคร่ืองจักร 

 ●  ○ ○  ●  ○  
 

 ○  ○    ● ○ ●   ○ ● ○  

7 ENGEL204 หุนยนตอุตสาหกรรมและกลจักร    
วิทัศน 

 

● 

 

○ ○  ● ○ ○  
 

○  
 

○ 

   

● ○ ● 

   

● ○  

8 ENGEL205 เทคโนโลยีเซนเซอรและ
ทรานสดิวเซอร 

 ●  ○ ○ ○ ●  ○  
 

 ○ ○     ● ○    ● ● ○   
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ลําดบั รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

9 ENGEL206 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 1 

○  

 

○ ○   ○ ○ ● 

  

○ 

 

 

   

● ○ 

   

● ● ○ ○  

10 ENGEL207 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 2 

○   ○ ○   ○ ○ ● 

 

 ○      ● ○    ● ● ○ ○  

11 ENGEL208 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 
ผลิตและวิเคราะห 

 

● 

 

○ ○  ●  ●  
  

 ○ ○ 

    

○ ● 

 

● ○ ○  ○  

12 ENGEL210 วิศวกรรมความปลอดภัย  ● 
 ○ ○  ●  ○      ○ 

    ○ 
   ○  ○  

13 ENGEL211 ไฮดรอลิกสประยุกต ○ ●   ○ ○ ● ○ ○   ○   ○    ● ○    ● ● ○ ○ 

14 ENGEL214 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ
โทรศัพทมือถือ 

 

● 

 

○ ○  ●  ○ ● 

  
 ○ ○ 

    

○ ● 

 

● ○  ○   

15 ENGEL217 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล ○   ○ ○   ○ ○ ● 
  ○ 

      ○ 
    ● ○ ○ 

16 ENGEL209 การวางแผนการผลิตและการควบคุม  ● ○  ○  ●   ○ 
  ○ 

      ○ 
   ○ ○ ○   

17 ENGEL212 การใชคอมพิวเตอรควบคุมระบบการ
ผลิตอัตโนมัติ ○ ● 

 

○ ○  ●  ○  
 

○ 

  

○ 

   

● ○ ● 

 

● ○ ● ○ ○  

18 ENGEL213 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
งานควบคุม 

 

● 

 

○ ○  ●  ○  
 

○ 

  

○ 

   

● ○ ● 

  

○ ● ○ ○  
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ลําดบั รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

19 ENGEL215 อิเล็กทรอนิกสกําลังและการ
ขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

 

● 

 

○ ○  ●   ○ 

  
 

 

○ 

    

○ 

   

○ ● ○ ○ 

20 ENGEL216 การประมวลผลภาพและการ
ประยุกตใชงาน 

 ●  ○ ○  ● ○ ●  
 

 ○ ○      ○ ●  ● ○ ●  ○ 

21 ENGEL218 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกสสมัยใหม  ● ○  ○  ● ○ ○ ● 
   ○ ○ 

   ● ○ ● 
   ● ○ ○ 

22 ENGEL219 การควบคุมคุณภาพ  ● ○  ○  ●  ○      ○ 
    ○ 

   ○   ○ 
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หมวดที่ 5  

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศกึษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 การวัดผลการศกึษา 

การวัดผลการศึกษา ใหปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 การประเมินผลการศึกษา ตองกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาในแตละ
ภาคการศึกษา โดยใหผลของการประเมินแตละวิชาเปนระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 

ระดับคะแนน (Grade) คาระดับคะแนนตอหนวยกิต 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 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเย่ียม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช (Fairly Good) 
พอใช (Fair) 
ออน (Poor) 
ออนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไมสมบูรณ (Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
ไมนับหนวยกิต (Audit) 

 

1.2 ระยะเวลาการศกึษา  

1.2.1 สําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปการศึกษา

สําเรจ็ไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศกึษา 

1.2.2 สําหรับการลงทะเบียนแบบไมเต็มเวลาระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 7 ปการศึกษา 

สําเรจ็ไดไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษา 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

 ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําอยางสม่ําเสมอทุกปการศึกษา ดําเนินการโดยผูตรวจสอบ
จากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งผูประเมินภายนอก
จะตองสามารถตรวจสอบไดจากหลักฐานเอกสาร หรือการสัมภาษณ การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให
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นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ
ใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกการทวนสอบในระดับหลักสูตร
สามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผล       
การเรียนรูและรายงานผล เพื่อเปนการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธ์ิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดย
องคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดาน

ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรูจากการเรียนการสอน ความสามารถ 

ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ 

ในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1 ปท่ี 5 เปนตน 

2.2.3 การประเมินรายได ตําแหนงหนาที่ และหรอืความกาวหนาในสายงานของบัณฑติ 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบ

การศึกษา และเขาศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพ

ของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  โดยตองศึกษา
รายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตามหลักสูตรและสอบผานทุกรายวิชาตามเกณฑท่ีกําหนดโดยไดคาระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00 ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่
กําหนดไวในหลักสูตร ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย และเปนผูที่มีความประพฤติท่ีไมขัดตอ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดที่ 6  
การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 มีการจัดปฐมนิเทศและแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจใน

ปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน รายละเอียด

หลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตางๆ 

1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ

การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอร

ศึกษาเปนอันดับแรกการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

ในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ 

1.3 สนับสนุน และใหความรู ในการทําตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใช วิจัยในแนว

คอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรกการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือ

การลาเพ่ือเพิมพูนประสบการณ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

2.2.5 สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมทางศลิปวัฒนธรรม  

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7  

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากบัมาตรฐาน 

 ในการกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดงันี้ 

1.1 มีจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 

หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและไดนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ

รับทราบแลว 

1.2 มีคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่

เปดสอนอยางนอย 2 คน 

1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ไมเกิน 5 ป โดยจะตองปรับปรุงให

เสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานใน 

ปที่ 6 

2. บัณฑิต 

 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ    
มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม     
มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง
มีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศกึษา โดยคํานึงถึงความสําคัญในหัวขอตอไปนี้ 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดาน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต โดยจํานวนบัณฑิตที่รับการประเมิน
จากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
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2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

ใชแบบสอบถามกับผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือหารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ที่ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป 
นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา โดยจํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑติที่สําเร็จการศึกษา 

3. นักศกึษา 

3.1 การรับนักศึกษา โดยใชระบบการรับนักศึกษาและการสงเสริมความพรอมทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ดังตอไปนี้  

3.1.1  การรับสมัครนักศึกษา มีการดาํเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เชน โครงการรับตรง โครง
นักศึกษาโควตาประเภทตางๆ โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขาย โครงการ
ความรวมมือกับสถานประกอบการ โครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เปนตน 

3.1.2  คัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
มหาวิทยาลัย กําหนดวิธีการ และรูปแบบการคัดเลือกผู เขาศึกษาตอตามความ
เหมาะสมของแตละโครงการ ซึ่งโครงการสวนใหญจะมีข้ันตอนดงัตอไปนี้ 

3.1.2.1 สอบขอเขียน ซึ่งมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผู ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการออกขอสอบลักษณะตางๆ ใหขอสอบมีความเปนมาตรฐาน และ
สามารถคัดกรองผูสมัครเพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคณุภาพ โดยใชขอสอบดังน้ี 

    - วิชาศึกษาท่ัวไป 
- วิชาชีพพื้นฐาน 

    - วิชาชีพเฉพาะสาขา 
 ในแตละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาไดตามความเหมาะสม 

3.1.2.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ/ปฏิบัติ  
3.1.2.3 สอบสัมภาษณ/สอบปฏิบัติ 
3.1.2.4 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาตอ 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

3.2.1 การสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ  

3.2.2 การเรยีนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (สําหรับผูท่ีมีคะแนน TOEIC ต่ํากวา 225 คะแนน) 

3.2.3 การเรยีนปรับพื้นฐานวิชาชีพ STEM Education 

3.2.4 การเรยีนปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

3.3 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการแก
นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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3.3.1  การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาดานวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี อาทิ เชน 

3.3.1.1 การจัดโครงการปฐมนิเทศกอนเปดภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัย และแนะแนวเกี่ยวกับแผนการเรียนการสอน 

3.3.1.2 จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาไดศึกษาความรูท่ีทันสมัยดวยตนเอง 

3.3.1.3 เผยแพรองคความรูจากงานวิจัยของอาจารยตอนักศึกษา 
3.3.1.4 จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองท่ีมี เครื่องมือทันสมัยและเปนเครื่องมือวิชาชีพในระดับ

สากล เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ สรางความพรอมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.3.1.5 จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความ พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งใน การ

สอน การบันทึกเพื่อเตรยีมจัดสรางสื่อสําหรับการทบทวนการเรียน 
3.3.2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ ไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

3.3.2.1  จัดการบรรยายพิเศษเก่ียวกับเสนทางอาชีพของสาขาวิชา และการเปนนักบริหาร
แบบมืออาชีพ  

3.3.2.2  จัดการใหนักศึกษาออกฝกสหกิจในวิชาชีพที่เก่ียวของกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และระบบควบคุมอัตโนมัติ  

3.3.2.3  จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความ พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งใน การ
สอน การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสรางสื่อสําหรับการทบทวนการเรียน 

3.3.2.4  จัดใหมีหองสมุดใหบริการท้ังหนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู ทั้ง
หองสมุดทางกายภาพและทางระบบเสมือน 

 

3.4 ผลที่เกิดกับนักศกึษา อาทิเชน การคงอยูของนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ

และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการ

ดําเนินการดังตอไปนี้  

3.4.1  มีการสํารวจจํานวนนักศึกษาที่คงอยูในแตละปการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม

ศึกษาตอหรือออกจากการศึกษา ไมวาจะเปนการสอบตกใหออก การลาออกไมวาจะ

ดวยกรณีใดๆ 

3.4.2  มีการดําเนินการสํารวจขอมูล และตรวจสอบขอมูลจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาใน

แตละปการศกึษา ในระบบฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

3.4.3  มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ รวมถึงมีการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา

อยางเหมาะสม 
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4. อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีการคัดเลือกอาจารยตามระเบียบ
และหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาโดยอาจารยประจําหลักสูตร 
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิศวกรรมไฟฟาหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ 

- ระบบการบริหารอาจารย คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุม
รวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะ บัณฑิตท่ีพึงประสงค  

- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดมีการทําวิจัยและ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอดวยการ สนับสนุนเชิงนโยบายและผลักดันใหมีการขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยอยูเสมอ และสรางความรวมมือกับสถานประกอบการณ 

4.2 คุณภาพอาจารย  

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอโดยทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิต
บัณฑติอันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงวิชาการของอาจารย และความกาวหนาในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

อัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขามาในหลักสูตรมีการทดแทน

จํานวนอาจารยในกรณีลาออกหรือเกษียณอายุ หรือลาศึกษาตอและอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหาร

หลักสูตร การสนับสนุนและพัฒนาอาจารย 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

-  ระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชามีการดําเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการ
กํากับคุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 
2. เนื้อหาของหลักสูตรแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา มีการเปด

วิชาใหมใหนักศึกษาเรียน 
3. จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชา 
4. เปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของของนักศึกษา  ฯลฯ 
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5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

5.2.1 การกํากับระบบการจัดผูสอน โดยสาขาวิชาเสนอชื่อผูสอนที่มีความรูความสามารถใน
รายวิชาท่ีสอน หากรายวิชาใดที่ตองการผูมีประสบการณมาสอนจะมีการเชิญมาเปนอาจารยพิเศษเฉพาะ
รายวิชา 

5.2.2 การกํากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้ 

- ในรายวิชาเดียวกันใหมีมาตรฐานเดยีวกันโดยใชขอสอบชุดเดียวกัน ตัดเกรดรวมกัน
หรอืใชเกณฑเดียวกัน 

- มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษาดังนี้ การจัดการเรียน
ปรบัพื้นฐาน 

- มีกิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาดังน้ี จัดหาผูที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางมาถายทอดความรูใหนักศึกษา 

- มีการสอนแบบเนนการปฏิบัติดวยการฝกทักษะในรายวิชา และการออกภาคสนาม 

- มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน การศึกษาดูงานและการอบรเชิง
ปฏิบัติการณ 

- มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณดังนี้ เชนการออกฝกสหกิจศึกษา 

- อาจารยทุกคนตองมีประมวลรายวิชาแจกนักศึกษาและสอนใหตรงกับประมวล
รายวิชา 

5.3 การประเมินผูเรียน 

5.3.1 มีการวิเคราะหคุณภาพขอสอบรายวิชาที่มีอัตราการผานและตก มากผิดปกติ 
5.3.2 มีการกําหนดเกณฑในการประเมนิชัดเจน และแจงใหนักศึกษาทราบ 
5.3.3 รายวิชาที่มีผูสอนหลายคนใชขอสอบฉบับเดียวกันและใชเกณฑเดียวกันในการตัดเกรด 
5.3.4 มีการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

มีการจัดทําผลการดําเนินงานของหลักสูตร จากรอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่
หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูรายงานผล
การดําเนินงานประจําป ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

มีความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ 
เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่ง
อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ 
ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ โดยมีระบบการ
ดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน และมี
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กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ซึ่งสามารถแสดงไดดังนี้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครภุัณฑไฟฟาและคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

6.2.1  หองเรียน มีดังนี้ 

6.2.1.1 หองบรรยายขนาด 20 ที่นั่ง จํานวน 1 หอง 

6.2.1.2 หองบรรยายขนาด 40 ที่นั่ง จํานวน 3 หอง 

6.2.1.3 หองบรรยายขนาด 60 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง 

6.2.1.4 หองบรรยายขนาด 120 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง 

   6.2.2  หองปฏิบัติการ  มีดังนี้     
6.2.2.1  หองปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 
1 โตะเขียนแบบ 25 โตะ 
2 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดยี 1 เครื่อง 
3 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการ 1 ชุด 

 
6.2.2.2  หองปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 
1 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร 32 ชุด 
2 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดยี 1 เครื่อง 
3 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 ชุด 

 
6.2.2.3  หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 
1 แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 8 เครื่อง 
2 เครื่องกําเนิดสัญญาณ 8 เครื่อง 
3 ออสซิลโลสโคป 8 เครื่อง 
4 แผงตอวงจร 8 ชุด 
5 ชุดปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส 8 ชุด 
6 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนกิส  1 ชุด 
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6.2.2.4  หองปฏิบัติการวงจรไฟฟา 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 
1 แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 8 เครื่อง 
2 เครื่องกําเนิดสัญญาณ 8 เครื่อง 
3 ออสซิลโลสโคป 8 เครื่อง 
4 แผงตอวงจร 8 ชุด 
5 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการ 1 ชุด 

 
6.2.2.5  หองปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 
1 ชุดปฏิบัติการดิจิทัลเทคนิค 16 เคร่ือง 
2 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร 16 ชุด 
3 แผงตอวงจร 16 ชุด 
4 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการดิจิทัลเทคนิค 1 ชุด 

 
6.2.2.6  หองปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 
1 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร 8 ชุด 
2 ชุดปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร 8 ชุด 
3 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร 1 ชุด 

 
6.2.2.7  หองปฏิบัติการเซนเซอรและทรานสดิวเซอร 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 
1 ชุดทดลองอินเตอรเฟสโปรแกรม Labview 5 ชุด 
2 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร 5 เครื่อง 

 
6.2.2.8  หองปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 
1 แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 8 เครื่อง 
2 เครื่องกําเนิดสัญญาณ 8 เครื่อง 
3 ออสซิลโลสโคป 8 เครื่อง 
4 แผงตอวงจร 8 ชุด 
5 ชุดปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส 8 ชุด 
6 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการเครื่องมือวัด

อิเลก็ทรอนิกส 
1 ชุด 
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6.2.2.9  หองปฏิบัติการไมโครเวฟ 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 
1 ชุดปฏิบัติการไมโครเวฟ 8 ชุด 
2 เครื่องวิเคราะหขายวงจร 1 เครื่อง 
3 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการไมโครเวฟ 1 ชุด 

 
6.2.2.10  หองปฏิบัติการสายสงและสายอากาศ 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 
1 ชุดปฏิบัติการสายสงและสายอากาศ 8 ชุด 
2 ชุดทดลอง Transmission line 2 ชุด 
3 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการสายสงและ

สายอากาศ 
1 ชุด 

4 เครื่องวิเคราะหขายวงจร 6 เครื่อง 
 

6.2.2.11  หองปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมและไฟเบอรออฟติก 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 
1 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร 8 ชุด 
2 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดยี 1 เครื่อง 
3 ชุดปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม 8 ชุด 
4 ชุดฝก Digital Communication 6 ชุด 
5 เครื่องเชื่อมใยแกวนําแสง 1 เครื่อง 
6 เครื่องมือวัดแสง 1 เครื่อง 
7 Digital Oscilloscope 6 เครื่อง 
8 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม 6 ชุด 

 
6.2.2.12  หองปฏิบัติการระบบโทรศพัท 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 
1 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร 8 ชุด 
2 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดยี 1 เครื่อง 
3 ชุดปฏิบัติการระบบโทรศัพทแอนะลอก 1 ชุด 
4 ชุดปฏิบัติการระบบโทรศัพทดิจิทัล 1 ชุด 
5 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการระบบโทรศัพท 6 ชุด 
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6.2.2.13  หองปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับ ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร 16 ชุด 
2 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 1 เคร่ือง 
3 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส 1 ชุด 
4 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต

ทางอิเล็กทรอนิกส 
6 ชุด 

 
6.2.2.14  หองปฏิบัติการระบบโทรทัศน  

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

1 แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 16 เคร่ือง 
2 เครื่องกําเนิดสัญญาณโทรทัศน 2 เครื่อง 
3 ออสซิลโลสโคป 16 เครื่อง 
4 แผงตอวงจร 16 ชุด 
5 ชุดปฏิบัติการระบบโทรทัศน 8 ชุด 
6 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการระบบโทรทัศน 6 ชุด 

 
6.2.2.15  หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนกิสอุตสาหกรรม 

ลําดับ ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1 แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 8 เครื่อง 
2 เครื่องกําเนิดสัญญาณ 8 เครื่อง 
3 ออสซิลโลสโคป 8 เครื่อง 
4 แผงตอวงจร 8 ชุด 
5 ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 8 ชุด 
6 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร 8 ชุด 
7 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 1 เครื่อง 
8 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม 
6 ชุด 

 

6.2.3  หองสมุด 

         ใชหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ซึ่งมีหนังสือ  ตําราเรียน  
วารสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส  ศูนยการเรียนรูดวยตนเองการใหบริการทางอินเตอรเน็ต (Internet)  และการ
ใหบริการทางดานวิชาการตาง ๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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สิ่งตีพิมพและสื่ออิเล็กทรอนกิส 
6.2.3.1 หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย   67,453 เลม 

6.2.3.2 หนังสืออางอิงภาษาไทย    2,496 เลม 

6.2.3.3 หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ  16,919 เลม 

6.2.3.4 หนังสืออางอิงอังกฤษ    18,303 เลม 

6.2.3.5 วิจัย      822 เลม 

6.2.3.6 วิทยานิพนธ     251 เลม 

6.2.3.7 วารสาร      205 เลม 

6.2.3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย   9,285 เลม 

6.2.3.9 Electronic resources     1,127 เลม 

6.2.3.10 SET Corner     67 เลม 

6.2.3.11 นวนิยาย, เร่ืองสั้น    4,187 เลม 

6.2.3.12 วารสารเย็บเลม     36 เลม 

6.2.3.13 วารสารบอกรับ     81 เลม 

6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library   363 เลม 

(GVRL) 
6.2.3.15 E-book (IG Library)    18 เลม 

6.2.3.16 E-book (E-Library)    4,078 เลม 

6.2.3.17 E-Project     206 เลม 
 

6.2.4 ฐานขอมูล  
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) 
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6.2.4.13 ScienceDirect 

6.2.4.14 Communication & Mass Media Complete 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เก่ียวของ เพ่ือบริการ
ใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเปน 
นอกจากน้ีอาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวยในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือ
วารสารเฉพาะทาง และคณะจะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่อง
มัลติมเีดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เคร่ืองถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน  
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเขา
หอสมุดกลาง และทําหนาท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสต  ทัศนอุปกรณ 
ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสอยของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของ
อาจารยดวย โดยรายละเอียดดงัตารางตอไปนี้ 

เปาหมาย การดําเนินงาน การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการระบบเครือขาย  
แมขาย อุปกรณ การทดลอง 
ทรัพยากร สื่อและชองทาง
การเรียนรู ที่เพียบพรอมเพ่ือ
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน และ
เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
อยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ที่มี
ความพรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังในการสอน  
การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสรางสื่อ
สําหรับการทบทวนการเรียน 

2. จัดเตรยีมหองปฏิบัติการทดลอง
ที่มี เคร่ืองมือทันสมัยและเปน
เครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล 
เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝก
ปฏิบัติ สรางความพรอมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดใหมีเครือขายและ
หองปฏิบัติการทดลองเปด ที่มีทั้ง
เครื่องคอมพิวเตอรและพื้นที่ท่ี
นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง 
หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
ดวยจํานวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ 

4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู ทั้งหองสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน 

5. จัดใหมีเครื่องมือทดลอง เชน ระบบ
แมขายขนาดใหญ อุปกรณ
เครือขาย เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
ฝกปฏิบัติการในการบริหาร ระบบ 

1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน 
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัว
นักศึกษา ชั่วโมงการใชงาน
หองปฏิบัติการ และเคร่ืองมือ 
ความเร็วของระบบเพ่ือ
สนับสนุนทั้งการศึกษาในเวลา
และนอกเวลา  

2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เรยีนที่ มี การฝกปฏิบัติดวย
อุปกรณตาง ๆ 

3. สถิตขิองจํานวนหนังสือตํารา 
และ สื่อดิจิทัล ที่มีใหบริการ 
และสถิติ การใชงานหนังสือ
ตํารา สื่อดิจิทัล 

4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนัก 
ศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูและ
การปฏิบัติการ 
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7.   ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key performance indicator) 

 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายดังตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนนิงาน 
ปที่ 

1 

ปที่ 

2 

ปที่ 

3 

ปที่ 

4 

ปที่ 

5 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
ที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรอื การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายบัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใชบัณฑติที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

 ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 
 ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหาขอเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดย 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 

1.2.2 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสตูร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทมีผูสอน 

1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑติใหม 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 
2.1 นักศึกษาชั้นปสุดทาย/บัณฑิตใหม 

2.2 ที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

2.3 ผูใชบัณฑิตหรือผูมสีวนเก่ียวของอ่ืนๆ 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ และตัวบงชี้เพ่ิมเติมขางตน รวมท้ัง
การผานการประเมินการประกันคุณภาพภาพใน (IQA) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ 

4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือ ประธานหลักสูตร 

4.3 เสนอการปรบัปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ  
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ภาคผนวก 

ก. เหตุผลและความจําเปน  ในการปรับปรงุหลักสูตร        
ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค  หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   
ค. รายละเอียดความสอดคลอง  ระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา   
ง. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม  และหลักสูตรปรับปรุง  กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ. เปรียบเทียบรายวิชา หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง    
ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร       

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 
2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ช. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 
ซ. คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ญ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ฎ. รายละเอียด มคอ.1 
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ภาคผนวก ก 

เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ  ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน อีกท้ังมีเทคโนโลยีใหม ๆ  มี

ความกาวหนาและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  ถูกนํามาใชงานในดานตาง ๆ  มากมาย ทั้งภาคอุตสาหกรรม  

เกษตรกรรม  และอื่นๆ  ดังนั้นในภาคการศึกษาซึ่งมีการสอนใหใชเทคโนโลยี อีกทั้งยังพัฒนาเทคโนโลยีให

ทันสมัยยิ่งข้ึน  ซึ่งหลักสูตรท่ีใชในการเรียนการสอนนั้นจําเปนตองพัฒนาใหทันสมัยอยู เสมอ  อีกทั้ง

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนานั้น  ตั้งขึ้นมาใหม โครงสรางตาง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก   ดังนั้น

จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

และระบบควบคมุอัตโนมัติ  ขึ้นมาเพ่ือใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับโครงสรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา และตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ผลิตบัณฑิตใหเปน บัณฑิตนักปฏิบัติ 

  ดังนั้นการจัดทําหลักสูตรในครั้งนี้  เพื่อรองรับและสอดคลองกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

ดานอิเล็กทรอนิกส  ระบบควบคุมอัตโนมัติ ในประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงใน 17  จังหวัดภาคเหนือ  และผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู  ความเขาใจ  ทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ  มีทักษะพื้นฐานทางอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพียงพอแกการทํางาน  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค   สามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพ เปนบัณฑิตที่พึงประสงคสอดคลองตอความตองการของ

ตลาดแรงงาน  และมีความซื่อตรง  อดทน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติตน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาคผนวก ข  

เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2554 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส             
และระบบควบคุมอัตโนมัติ พ.ศ. 2560 

ปรัชญา ปรัชญา 
มุงมั่นพัฒนาวิชาการควบคูกับจริยธรรม เพ่ือผลิต
วิศวกรนักปฏิบัติที่มีความรูความสามารถเชี่ยวชาญ
ทางดานเทคโนโลยี มีจริยธรรมในวิชาชีพและพ่ึงพา
ตนเองได 

มุงมั่นพัฒนาวิชาการควบคูกับจริยธรรม เพื่อผลิต
วิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรูความสามารถ 
เชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพและพึ่งพาตนเองได พรอมท่ีจะเปนผูนําใน
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ 

วัตถุประสงค วัตถุประสงค 
   1.  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสใหเปนผูที่มีความรูและความคิด
สรางสรรคทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สําหรับการ
พัฒนาประเทศและพรอมที่จะศึกษาในระดับสูง
ตอไป 

   1.  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ  ใหเปนผู
ที่มีความรูและความคิดสรางสรรคทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติ สําหรับการพัฒนาประเทศและพรอมที่
จะศึกษาในระดับสูงตอไป 

   2.  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสใหเปนผูท่ีมีความคิดและการทํางาน
อย างมี ระบบพรอมด วยคุณธรรม จริยธรรม 
ระ เบี ยบ วิ นั ย  ต ร ง ต อ เ วล า  ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต 
ขยันหมั่นเพียร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ
พลั ง ง าน แ ล ะ รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  สํ า นึ ก ใ น
จรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบตอหนาที่และ
สังคม 

   2.  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ ใหเปนผู
ที่มีความคิดและการทํางานอยางมีระบบพรอมดวย
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา 
ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต  ข ยั น หมั่ น เ พี ย ร  ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ลป วัฒนธรรม อนุ รักษพลั ง งานและรักษา
สิ่ ง แวดล อม  สํ านึ ก ในจรรยาบรรณวิช าชี พ 
รับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม 

   3.  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสใหเปนผูที่มีความรูความสามารถใน
ด านการประยุกต วิทยาการพื้ นฐาน  การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเรียนรูเทคโนโลยี
ใหม ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง 

   3.  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ ใหเปนผู
ที่มีความรูความสามารถในดานการประยุกต
วิทยาการพื้นฐาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งการเรียนรู เทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือพัฒนา
ตนเอง 

   4.  เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาในวิชาการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

   4.  เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาในวิชาการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิ เล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ  
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ภาคผนวก ค  

รายละเอียดความสอดคลอง  ระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ ได
จัดทําข้ึนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ และสรางเสริมประสบการณ ตลอดจนแนวคิดสูการ
ประกอบวิชาชีพ เพ่ือรองรับความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของโลก  โดยในปจจุบันไดมี
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ  เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน  การดําเนินงานทาง
ธุรกิจและ ในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ  เพ่ือลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในหนวยงาน  ไมวาจะเปนหนวย
หนวยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน  ดัง น้ันหลักสูตรนี้ จึง จัดทําขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู  
ความสามารถ และประสบการณในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ รองรับ
ความตองการในงานดานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุมอัตโนมัติ  ตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการตาง ๆ  โดยเนนใหวิศวกรมีทักษะดานปฏิบัติการ  สามารถใชเคร่ืองมือไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย    คิดเปนทําเปน  และสามารถนําความรูมาประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม  ซึ่งผลที่คาดจะวา
ไดรับ  ทําใหไดบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  และพัฒนาดานการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยไดแสดงรายละเอียดของรายวิชาตางๆ  ที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตร
แตละขอ   ดังน้ี 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ ใหเปนผูที่มีความรู
และความคิดสรางสรรคทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติ สําหรับการพัฒนาประเทศ
และพรอมท่ีจะศึกษาในระดับสูงตอไป 

ENGEE106 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(2-3-5) 
ENGEE113 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
ENGEL115 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
ENGEL101 
ENGEE201 

สัญญาณและระบบ 
หลักการของระบบสื่อสาร 

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

ENGEL206 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และระบบควบคุมอัตโนมัติ 1  

1(0-3-1) 

ENGEL207 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2 

1(0-3-1) 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ ใหเปนผูที่มีความคิด
และการทํางานอยางมีระบบพรอม
ดวยคณุธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย 
ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต 
ขยันหมั่นเพียร ทํานุบํารุง 

ENGEL104 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส และระบบควบคุม
อัตโนมัติ  

6(0-40-0) 

   

ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษพลังงานและ
รักษาสิ่งแวดลอม สาํนึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบตอ
หนาที่และสังคม 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ ใหเปนผูที่มีความรู
ความสามารถในดานการประยุกต
วิทยาการพื้นฐาน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งการเรียนรู
เทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง 

ENGEE202 การส่ือสารขอมูลและโครงขาย 3(3-0-6) 
ENGEL201 นิวเมติกสประยุกต 3(2-3-5) 
ENGEL124 เทคโนโลยีแอลอีดี 3(2-3-5) 
ENGEE207 การส่ือสารทางแสง 3(3-0-6) 
ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

4. เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาใน
วิชาการสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 

ENGEL102 
 
 

 ENGEL103 

เตรยีมโครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 
โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ  
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

1(0-3-1) 
 
 

 3(1-6-4) 

 ENGEL218 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกสสมัยใหม 3(2-3-5) 
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ภาคผนวก ง 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
 

หมวดวิชา/กลุมวิชา 

เกณฑขั้นตํ่า 

ของ สกอ. 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. 2554 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 

   1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

 4  

   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  3  
   1.3 กลุมวิชาภาษา  15  30 
   1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ 
        คณิตศาสตร 

 6  

   1.5 กลุมวิชาพลศึกษา และ   
        นันทนาการ 

 2  

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 104 100 
   2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  36 38 
   2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  56 47 
   2.3 กลุมวิชาชีพเลือก  12 15 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

รวม 120 140 136 
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ภาคผนวก จ 

เปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส 

พ.ศ. 2554 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

ระบบควบคุมอตัโนมัติ พ.ศ. 2560 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 

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

3(3-0-6) -  

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

3(3-0-6) 
 

-  

13061021 ความสัมพันธระหวาง 
               ประเทศ  

2(2-0-4) 
 

-  

13061022 เหตุการณปจจุบันของโลก 2(2-0-4) -  
13062001 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) -  
13062002 มนุษยสัมพันธ       3(3-0-6) -  
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) -  
13062005 จิตวิทยาองคการ    3(3-0-6) -  
13062009 มนุษยกับจรยิธรรม   3(3-0-6) -  
13063001 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน        

3(3-0-6) 
 

-  

13063002 สังคมศาสตรบูรณาการ 3(3-0-6) -  
13063003 ภูมิปญญาทองถ่ิน  2(2-0-4) -  
13063004 พลเมืองโลกในกระแส 
               โลกาภิวัตน  

3(3-0-6) 
 

-  

13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา     3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
13064001 จิตวิทยาการบริการ      3(3-0-6) -  
13064002 ความคดิสรางสรรค    3(3-0-6) -  
13064003 การคดิเชิงนวัตกรรม         3(3-0-6) -  
13064004 จิตอาสา  2(2-0-4) -  
13064005 คุณคาแหงความเปนมนุษย 3(3-0-6) -  
13064006 ศิลปะแหงความรัก  3(3-0-6) -  
13064007 แผนท่ีชีวิต  3(3-0-6) -  
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ 3(3-0-6) -  
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา  3(3-0-6) -  
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ  3(3-0-6) -  
13064011 จิตปญญาศึกษา         3(3-0-6) -  
13065001 ปรชัญาจีน  3(3-0-6) -  
13065002 การเมืองการปกครองของ 
               สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3(3-0-6) 
 

-  

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

3(3-0-6) 
 

-  

13065005 การเมืองการปกครองของ 
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต   

3(3-0-6) 
 

-  

13065006 อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา  3(3-0-6) -  
13066001 สารสนเทศเพ่ือการเขียนรายงาน  3(3-0-6) -  

-  GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
                ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 

3(3-0-6) 

-  GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
               สังคม 

3(3-0-6) 

-  GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ 
               กฎหมาย 

3(3-0-6) 

- 
- 
- 

 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ 
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 
GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตและ 

การทํางาน 

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

 
 

2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ   
    คณิตศาสตร 

 2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร  

22000001 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
22000002 คณิตศาสตรและสถิติ                   
              กับชีวิตประจําวัน            

3(3-0-6) -  

22000003 คณิตศาสตรเทคโนโลยี                3(2-2-5) -  
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิง 
               วิทยาศาสตร 

3(3-0-6) -  

22000006 โลกและปรากฏการณ 3(3-0-6) -  
22000007 วิทยาศาสตรกับชีวิต 3(3-0-6) -  
22000008 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) -  
22000010 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
22000011 หลักสถิติเบ้ืองตน   3(3-0-6) -  

-  GEBSC101 คณิตศาสตรและสถิติใน 
               ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน
ในชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิง 
               วิทยาศาสตร 

3(3-0-6) 

-  GEBSC104 การสรางกระบวนการทาง 
               วิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัย     

และการสรางนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

-  GEBSC105 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
-  GEBSC106 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 

3. กลุมวิชาภาษาตะวันตก  3. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) -  
13031004 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) -  
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6) -  
13031013 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุงหมาย 
               ทางวิชาการ 

3(3-0-6) -  

13031016 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) -  
13031017 ภาษาอังกฤษผานสื่อและเทคโนโลยี 3(3-0-6) -  
4. กลุมวิชาภาษาตะวันออก    

13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6) -  
13044002 ภาษาเพื่อการสืบคน  3(3-0-6) -  
13044006 การเขียนเชิงสรางสรรค  3(3-0-6) -  
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ   3(3-0-6) -  
13044009 วรรณกรรมไทยสําหรับมัคคุเทศก  3(3-0-6)  -  
13044010 สุนทรยีภาพทางภาษา  3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
13044011 ภาษาและวรรณกรรมทองถ่ิน  3(3-0-6) -  
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนา

ความคิด  
3(3-0-6) 

 
-  

13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ        3(3-0-6) -  
13044015 ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน         3(3-0-6) -  
13044016 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ  3(3-0-6) -  
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน  3(3-0-6) -  
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน  
               ตอเนื่อง  

3(3-0-6) 
 

-  

13042007 การเขียนอานภาษาญี่ปุนชั้นตน  3(3-0-6) -  
13042008 การเขียนอานภาษาญี่ปุน 
               ชั้นตนตอเนื่อง  

3(3-0-6) 
 

-  

13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน                 3(3-0-6) -  
13043005 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  3(3-0-6) -  
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) -  
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ  3(3-0-6) -  
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ                  3(3-0-6)  -  
13043009 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว  3(3-0-6) -  
13041005 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) -  
13041006 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) -  

- - GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 
               ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

- - GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
- - GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
- - GEBLC104 ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบ

วิชาชีพ 
3(3-0-6) 

- - GEBLC201 ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 
- - GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและ 

การนําเสนอ 
3(3-0-6) 

 
- - GEBLC203 วรรณกรรมทองถ่ิน 3(3-0-6) 
- - GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาว 

               ตางประเทศ 
3(3-0-6) 

- - GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
- - GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
- - GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
- - GEBLC601 ภาษาพมาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
5. กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    
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 วายน้ํา 2(1-2-3) - - 
13021010 กอลฟ 2(1-2-3) - - 
13021013 ซอฟทบอล  2(1-2-3) - - 
13021014 วอลเลยบอล 2(1-2-3) - - 
13021018 ยูโด  2(1-2-3) - - 
13021023 กิจกรรมเขาจังหวะ 2(1-2-3) - - 
13021025 ลีลาศ  2(1-2-3) - - 
13021027 ฟุตซอล  2(1-2-3) - - 
13021031 การชวยคนตกน้ําและ                   
               ความปลอดภัยทางน้ํา 

3(2-2-5) 
 

- - 

13021035 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) - - 
13021039 กีฬาเพื่อการแขงขัน 3(2-2-5) - - 
13021040 วายน้ําเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) - - 
13021041 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) - - 
13022001 นันทนาการ  2(1-2-3) - - 
13022005 การเปนผูนําคายพักแรม    2(1-2-3) - - 
13022006 เกมสรางสรรคสําหรับนันทนาการ 2(1-2-3) - - 
13022010 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) - - 
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ  2(1-2-3) - - 
13022018 สวัสดิศึกษา 2(1-2-3) - - 
13022020 คายพักแรม 3(2-2-5) - - 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
GEBHT102 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
GEBHT103 กีฬาเพื่อสขุภาพ 
GEBHT104 นันทนาการเพ่ือสงเสริมสขุภาพ 

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

  5. กลุมวิชาบูรณาการ  
- - GEBIN101 กระบวนการคิดและการ

แกปญหา   
3(3-0-6) 

- - GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
- 
- 

- 
- 

GEBIN103 ศิลปะการใชชีวิต 
GEBIN104 ชีวิตมีสุข 

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

หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเฉพาะ  
1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
1.1 กลุมพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  1.1 กลุมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
22012105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22012106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22012205 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) -  
22021106 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22021107 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-2) FUNSC202 ปฏิบัติการเคมสีําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
22051002 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC101 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22051003 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับ 

วิศวกร 
1(0-3-2) 

 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับ 

วิศวกร 
1(0-3-1) 

 
22051004 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) -  
22051005 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับ

วิศวกร 
1(0-3-2) 

 
-  

1.2 กลุมพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร  1.2 กลุมพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร  
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
30010103 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
30010102 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) ENGCC302 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-6) ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
32121101 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม

อิเลก็ทรอนิกส 
3(1-6-5) -  

-  ENGEE101 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
-  ENGEL105 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(2-3-5) 
-  ENGEL106 วงจรดิจิทัล 3(2-3-5) 
-  ENGEE102 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

32124319 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอรและ
การอินเตอรเฟส 

1(0-3-1) -  

32123320 ระบบควบคุม  3(3-0-6) ENGEE113 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 
32125321 สัมมนางานวิศวกรรม

อิเลก็ทรอนิกส  
1(0-3-1) -  

32125422 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส  

 
 

6(0-40-0) -  
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
2. กลุมวิชาชีพบังคับ 
2.1 วิชาแกน 

 2. กลุมวิชาชีพบังคับ 
2.1 วิชาแกน 

 

32080203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) ENGEE106 เคร่ืองมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟา 

3(2-3-5) 

32080204 ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัดและการวัด
ทางไฟฟา 

1(0-3-1) - รวมเขาในวิชา ENGEE106  

32121210 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) ENGEE102 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 
32123101 เครื่องมือวัดและการวัด

อิเลก็ทรอนิกส 
3(3-0-6) -  

32123102 ปฏิบัติการเคร่ืองมือและการวัด
อิเลก็ทรอนิกส 

1(0-3-1) -  

32121103 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) -  
32121104 ปฏิบัติการอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-1) -  
32122205 วงจรไฟฟา 1 3(3-0-6) - ยายไปพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร  
32122206 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1 1(0-3-1) - ยายไปวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร  
32122207 วงจรดิจิทัลลอจิก 3(3-0-6) -  
32122208 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลลอจิก 1(0-3-1) -  
32123209 เครื่องกลไฟฟา 3(3-0-6) -  
32122211 วงจรไฟฟา 2 3(3-0-6) -  
32122212 วงจรอิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6) -  
32122213 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-1) -  
32122214 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก 3(3-0-6) -  
32121315 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) - ยายไปวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร  
32122316 วงจรอิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6) -  
32122317 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส 2 1(0-3-1) -  
32124318 ไมโครโปรเซสเซอรและ 

การอินเตอรเฟส 
3(3-0-6) -  

32124319 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอรและ
การอินเตอรเฟส 

32123320 ระบบควบคุม 

1(0-3-1) 
 

3(3-0-6) 

- 
 

- ยายไปพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร 

 
 
 

32125321 สัมมนางานวิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส  

 
32125422 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม

อิเลก็ทรอนิกส  
 

1(0-3-1) 
 
 

6(0-40-0) 
 
 

ENGEL102 เตรียมโครงงานวิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกสและระบบควบคมุ
อัตโนมัติ  

ENGEL104 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ  

1(0-3-1) 
 
 

6(0-40-0) 
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
32125423 โครงงานวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส 3(1-6-4) 

 
ENGEL103 โครงงานวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 

3(1-6-4) 

 
2.2 วิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร 

 วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
2.2 วิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร 

 

-  ENGEL115 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
-  ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
-  ENGEL101 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
-  ENGEL107 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส  
1(0-3-1) 

-  ENGEL108 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
-  ENGEL109 การออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส 
3(2-3-5) 

-  ENGEL110 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก 3(2-3-5) 
-  ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
-  ENGEL112 ระบบสมองกลฝงตัว 3(2-3-5) 
-  ENGEL113 โปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร 
3(2-3-5) 

-  ENGEL114 วงจรพัลสและสวิตชิ่ง 
 

3(2-3-5) 

 
 

- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 
2.2 วิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร 
ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 
ENGME901 อุณหพลศาสตรและกลศาสตร

ของไหลเบื้องตน 
ENGEL201 นิวเเมติกสประยุกต 
ENGEL202 โปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอรในระบบ
อัตโนมัติ 

ENGEL203 การเชื่อมตอระหวางมนุษยและ
เคร่ืองจักร 

ENGEL204 หุนยนตอุตสาหกรรมและกลจักร
วิทศัน 

ENGEL205 เทคโนโลยีเซนเซอรและ
ทรานสดิวเซอร 

 
 
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) 
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
- 

 
 

- 
 
 
- 

 
- 
- 
- 

ENGEL206 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 1 

ENGEL207 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 2 

ENGEL208 คอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบผลิตและวิเคราะห 

ENGEL210 วิศวกรรมความปลอดภัย 
ENGEL211 ไฮดรอลิกสประยุกต 
ENGEL217 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 

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

3. กลุมวิชาชีพเลือก  3. กลุมวิชาชีพเลือก 
วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

32123301 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(2-3-6) ENGEL125 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร  3(2-3-5) 
32124301 การออกแบบวีแอลเอสไอ 3(3-0-6) ENGEL120 การออกแบบวีแอลเอสไอ 3(3-0-6) 
32123303 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) - ยายไปวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร  
32123304 หลักการของระบบสื่อสาร 3(3-0-6) - ยายไปวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร  
32124405 ระบบสมองกลฝงตัว 3(2-3-6) - ยายไปวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร  
32123406 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-3-5) 
32123407 การประมวลผลภาพแบบดิจิทัล 3(3-0-6) ENGEL118 การประมวลผลภาพแบบดิจิทัล 3(3-0-6) 
32124408 โปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร 
3(2-3-6) - ยายไปวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร  

32125409 ปญหาพิเศษทางวิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส 

3(3-0-6) -  

32125410 หัวขอเลือกทางวิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส 

- 
 
- 
 

3(2-3-6) 
 

 
 

 

ENGEL127 วงจรแปลงผันกําลังไฟฟา   
กระแสตรง 

ENGEL116 หัวขอเลือกทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

ENGEL117 อิเล็กทรอนิกสเพื่อควบคุมทาง
การเกษตร 

3(2-3-5) 
 

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

-  ENGEL119 สัมมนางานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

1(0-3-1) 

-  ENGEL121 เคร่ืองกลไฟฟา 3(3-0-6) 
-  ENGEL122 อิเล็กทรอนิกสกําลังเพ่ือ 

การอนุรักษพลังงาน 
3(3-0-6) 

-  ENGEL123 โปรแกรมกราฟกสําหรบัระบบ
ควบคุม 

3(2-3-5) 
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 
-  ENGEL124 เทคโนโลยีแอลอีดี 3(2-3-5) 
-  ENGEL126 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
-  ENGEE202 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย 3(3-0-6) 
-  ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(2-3-5) 
-  ENGEE207 การสื่อสารทางแสง 

 
3(3-0-6) 

  วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ  
-  ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 
-  ENGEL209 การวางแผนการผลิตและการ

ควบคุม 
3(3-0-6) 

 
-  ENGEL212 การใชคอมพิวเตอรควบคุม

ระบบการผลิตอัตโนมัติ 
3(2-3-5) 

-  ENGEL213 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับงานควบคุม 

3(2-3-5) 

-  ENGEL214 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ
โทรศัพทมือถือ 

3(2-3-5) 

-  ENGEL215 อิเล็กทรอนิกสกําลังและการ
ขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

3(2-3-5) 

-  ENGEL216 การประมวลผลภาพและการ
ประยุกตใชงาน 

3(2-3-5) 

- 
 
- 

 ENGEL218 เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส  
สมัยใหม 

ENGEL219 การควบคุมคณุภาพ 

3(2-3-5) 
 

3(3-0-6) 
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ภาคผนวก ฉ 

รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 

1.1 ดร.กิจจา ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ประธานกรรมการ 

1.2 รศ.โกศล โอฬารไพโรจน รองคณบดดีานวิชาการ   กรรมการ 

1.3 นายสาคร  ปนตา  หัวหนาสาขาวิศวกรรมไฟฟา เชียงใหม กรรมการ 

1.4 นายจักรกฤษณ  เคลือบวัง หัวหนาสาขาวิศวกรรมไฟฟา ตาก  กรรมการ 

1.5 ผศ.วิวัฒน  ทิพจร  หัวหนาสาขาวิศวกรรมไฟฟา เชียงราย กรรมการ 

1.6 ผศ.พิสิษฐ  วิมลธนสิทธิ์ อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.7 ผศ.นิพนธ  วงคทา  อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.8 นายศภุลักษณ  ศรีตา อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.9 นายสมศักดิ์  วรรณชัย อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.10 ดร.นพดล มณีเฑียร  อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.11 นายธรายุทธ  กิตติวรารัตน อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.12 นายอนันต  วงษจันทร อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.13 นายจักรรินทร ถิ่นนคร อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.14 นายรุงโรจน  ขะมันจา อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.15 นายธนพงศ  คุมญาติ อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.16 นายสมบัติ สันกวาน อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.17 ผศ.ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.18 นายปรีชา  มหาไม  อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.19 ผศ.วิโรจน  ปงลังกา อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.21 ผศ.สิทธิชัย  จีนะวงษ อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.22 นางสุจิตรา  จีนะวงษ อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.23 นายชญภพ  บุญทาศรี อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.24 นายพิเชษฐ  เหมยคํา อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.26 นายธวัชชัย  แสนแกว อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.29 นายเทอดศักดิ์  เงินมูล อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการ 

1.30 ผศ.ศุภกิต  แกวดวงตา อาจารยประจําหลักสูตร   กรรมการและ 

เลขานุการ 

2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร  (ตามรายช่ือที่ไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ) 
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   2.1 รศ.ดร.รังสรรค  วงศสรรค ดานวิชาการ  รองศาสตราจารย 
         ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

    2.2 นายพนม  มาลีพัตร  ดานวิชาชีพ  ผูจัดการศูนยขาย และดูแลลูกคา 
         รายใหญ บมจ. อสมท เชียงใหม 

2.3 คุณจิรพันธ  วงศศิริ  ดานผูใชบัณฑติ  วิศวกรอวุโส บรษิัทหัวเหวย  
        เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จํากัด 
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ภาคผนวก ช 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ซ  

คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560) 
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ภาคผนวก ฌ 

ประวัติ ผลงานวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
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       ลําดับที่ 1 

 

 

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ  
2.  ชื่อ – สกุล    นายพิสิษฐ  วิมลธนสิทธ์ิ 
3.  ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
4.  สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วศ.ม.  วิศวกรรมอุตสาหการ 2547 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
ค.อ.บ.  วิศวกรรมไฟฟา 2536 

6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 

ไมมี 

6.2 บทความ 
พิสิษฐ วิมลธนสิทธิ์, เอกชัย ชัยดี, และวิเชษฐ ทิพยประเสริฐ. (2555). “การวิเคราะหและ

เปรียบเทียบสมรถนะทางไฟฟาของลูกถวยฉนวนไฟฟาชนิดพอรซเลนในระบบจําหนาย 22 
kV”, การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 
4, ณ  โรงแรมโนโวเทล จังหวัดภูเก็ต, 3-5 เมษายน 2555, หนา 1901-1905. 

 

พิสิษฐ วิมนธนสิทธิ์, อาทิตย ยาวุฑฒิ, และพานิช  อินตะ. (2558). ”การเปรียบเทียบเคร่ืองตรวจ
วัดฝุนละอองในอากาศ 2 แบบสําหรับการวัด PM10 ในอากาศโดยรอบ: เครื่องตรวจวัด
แบบไฟฟาสถิตและแบบเทปเปอ อิลิเมนท ออสซิเลติ้ง ไมโครบาลานซ”, การประชุม
วิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 11, ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัด
ชลบุรี. 17-19 มิถุนายน 2558, หนา 1330-1338. 
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไมม ี

7.  ประสบการณทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณการสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี 15 ป  

 นิวเมติกสไฟฟา 

 เทคโนโลยีเซนเซอร 

 เมคคาทรอนิกส   
7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ป   

   7.2 ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
             ไมมี 
 
 
 
                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                                                                    (ผูชวยศาสตราจารยพิสิษฐ  วิมลธนสิทธ์ิ) 
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ลําดับที่ 2 

 
 

 
 

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ  
2.  ชื่อ – สกุล    นายอาวุธ  พุทธราช 
3.  ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
4.  สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วศ.ม.  วิศวกรรมไฟฟา 2550 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยา

เขตภาคพายัพ 
วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟา 2547 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 

ไมมี 
 

6.2  บทความ 
A. Phayomhom, S. Sirisumrannukul, T. Kasirawat and A. Puttarach. (2014). 
“EconomicAssessment of Lightning Performance Improvement of 69 kV 
Subtransmission Line in MEA's Power Distribution System”, In Processding of  
International Electrical Engineering Congress, Pattaya City, Thailand, March 19-21, 
2014, pp.61-64. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไมมี 
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7. ประสบการณทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณการสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 6 ป  

 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 

 เครื่องกลไฟฟา1 
7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ป 

 7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
                 ไมมี 
 

 

 

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

                                                                                 (นายอาวุธ  พุทธราช) 
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         ลําดับที่ 3 

 

 
 

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ   สาขาวิชา  วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ   
2.  ชื่อ – สกุล     นายอนันต   วงษจันทร 
3.  ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
4.  สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ม.  วิศวกรรมการวัดคุม 2552 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 

วศ.บ.  วิศวกรรมระบบ 
เครื่องมือวัด 

2549 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 

ไมมี 
 

6.2  บทความ 
6.2.1 “การออกแบบโมดูลวัดกระแสและกําลังไฟฟากระแสสลับดวยขดลวดเหนี่ยวนําและแสดงผล

โดยระบบไรสายผาน ESP8266-01” วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ม.ค.-

เม.ย. 2017, Thailand, pp.22-34. 

6.2.2 K. Eguchi, A. Wongjan, A. Julsereewong, Y. Harada, and K. Fujimoto, “A Median 

Filtering Circuit Using Clocked CMOS Neuron Inverters for Implantable Electronic 

Medical Devices,” International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 

Vol. 13, August 2017, pp. 1135-1147.  
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไมมี 
 
 

7. ประสบการณทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี 7 ป 

 ระบบควบคุม  

 Electrical Machines 

 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ป 
 

   7.2  ประสบการณการเปนที่ปรกึษาวทิยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
ไมมี 
 
 
 

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

                                                                                (นายอนันต   วงษจันทร) 
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         ลําดับที่ 4 

 

 
 
 

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ   สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ  
2.  ชื่อ – สกุล     นายอดิศร กวาวสิบสาม 
3.  ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
4.  สังกัด    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

ครุศาสตร
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

(คอ.ม.) 

วิศวกรรมไฟฟา 2552 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม 

ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต 

(คอ.บ.)  

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2539 

 
 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 

     Sasithon Chandee, Winai Jaikla, Peerawut Suwanjan, Nattapon Pookrongtong and 

Adisorn Kwawsibsam, “New Quadrature Sinusoidal Oscillator with Amplitude     

     Controllability", Proceedings of The Forth Joint International Conference on      

      Information and Communication Technology, Electronic and Electrical    

     Eng ineer ing ,  March 5-8, 2014, Chiang Ra i ,  Tha i land, pp.279 -282. 
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Adisorn Kwawsibsam, Abhirup Lahiri and Winai Jaikla, " Conception of Simulating       
Grounded Negative Inductor and Implementation Using Operational 
Transconductance Amplifiers" , Proceedings of 2013 13th International 
Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 4-6 
September 2013, Surat Thani, Thailand, pp.347-349. 

    จุฑาภรณ ชนะถาวร และอดิศร กวาวสิบสาม. (2559). “ศึกษาความเปนไปไดของการเลี้ยงปลา       
หมอในระบบหมุนเวียนน้ําโดยใชเซลลแสงอาทิตยเปนพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน”. การ  
ประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9, ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม, 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559, หนา 
355-364. 

อดิศร กวาวสิบสาม กังวาล พยัคฆกุล ประชารัฐ สัตถาผล ไพสิฐ พิพัฒนฐิติกร และมนตรี ศริิ   
ปรัชญานันท. (2557). “วงจรจําลองคาอุปกรณแบบลอยที่สามารถควบคุมดวยกระแส โดย
ใช DV-CCTA โครงสรางแบบ BiCMOS”. การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 7, ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ,  6-7 พฤศจิกายน 2557, หนา 15-22. 

อดิศร กวาวสิบสาม ลีรวัฒน สุภารัตน พลกฤษณ ทุนคํา ธนิด ภัคธนาเดชานนท และวินัย ใจกลา.     
(2555). “วงจรกําเนิดสัญญาณซายนควอเดรเจอรโหมดกระแสท่ีปรับความถ่ีและเงื่อนไขใน
การกําเนิดสัญญาณไดอยางอิสระตอกันโดยใช CCCDTA”. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตรวิจัย” คร้ังที่ 4, ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,  12-13 มีนาคม 
2555, หนา 39-43. 
 

6.2  บทความ 
 ไมมี 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไมม ี
 

7. ประสบการณทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณการสอน 
           7.1.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  8 ป  

 วงจรอิเล็กทรอนิกส 

 วงจรดจิิตอล 

 วงจรอิเล็กทรอนิกสประยุกต 

 ไมโครโปรเซสเซอรและอินเตอรเฟส 

 โครงงาน 
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 7.1.2  ระดับปริญญาตรี    5 ป 

 คณิตศาสตรเทคโนโลยี 

 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
 

   7.2  ประสบการณการเปนที่ปรกึษาวทิยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
           ไมมี  
 
 

                                                                (ลงชื่อ)  

                                                                       (ผูชวยศาสตราจารยอดิศร กวาวสิบสาม) 
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 ลําดับที่ 5 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 
------------------------------------------------------------------ 

 

1.  หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ  

2.  ชื่อ – สกุล นายอาทิตย  ยาวุฑฒิ 
3.  ตําแหนงทางวิชาการ              อาจารย  
4.  สังกัด                                 คณะวิศวกรรมศาสตร 
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน 2560 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 2548 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 2543 

 

6.  ผลงานทางวิชาการ 
6.1 งานวิจัย 
 ไมมี 
 

6.2 บทความ 
 Intra, P., Yawootti, A. and Rattanadecho, P. (2014). “Numerical and experimental  

studies of collection efficiency of an ion electrostatic collector for a mini-
volume electrical PM detector”, Journal of Electrostatics, Vol. 72, No. 6, pp. 
477 – 486. 

Intra, P., Yawootti, A. and Rattanadecho, P. (2015). “Influence of the corona-wire  
diameter and length on corona discharge characteristics of a cylindrical tri-
axial charger”, Journal of Electrostatics, Vol. 74, No. 1, pp. 37 – 46.  
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6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

 ไมมี 
 

7. ประสบการณทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณการสอน 

ระดบัปริญญาตรี 10 ป 

- Electromagnetic Theory 

- Electrical Engineering Mathematic  

- Electrical Measurement and Instrument 

- Basic Engineering Electronics 

- Digital Signal Processing 

- Basic Engineering Electronics Laboratory 

- Electric Circuit Laboratory 

- Power Electronics 
- Power Electronics Laboratory 

- Illumination Engineering 

- Numerical Methods for Engineering  

- Fundamentals of Electrical Engineering  

- Computer Methods for Civil Engineering 

- Power Electronics 

- Electric Circuit Analysis 

- Electric Circuit Analysis Laboratory 

- การฝกประสบการณอาชีพ 

- Project 
 

7.2 ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ 

ไมม ี

 
 

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

          (นายอาทิตย  ยาวุฑฒิ) 
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       ลําดับที่ 1 

 

 
         

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ  
2.  ชื่อ – สกุล                    นายธนพงศ  คุมญาติ  
3.  ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2558 
5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2549 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟา-โทรคมนาคม 2544 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม)  
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 

 ไมมี 

6.2  บทความ 
ธนพงศ คุมญาติ และ สมบัติ สันกวาน. (2560). “การตรวจจับการลมและการหาความไวอุปกรณ

ปองกันโดยใชโมดูลวัดความเขมสนามแมเหล็ก”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยา
วิจัย คร้ังที่ 6 ณ หอประชุมพญางาํเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา, 26-27 มกราคม 
2560. หนา 967-975. 

Tanapong Khumyat and Peerapong Uthansakul. ( 2016). ”Channel allocation Base on 
Game theory in CR networks over Rayleigh fading Channel”, In Proceeding of 
the 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology,  Chiang Mai, 
Thailand, June 28–July 1, 2016. pp. 1-4. 
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไมม ี

 
7. ประสบการณทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณการสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 6 ป  

 สนามแมเหล็กไฟฟา 

 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 

 หลักการของระบบสื่อสาร 

 วงจรไฟฟา 2 

 หัวขอเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
           7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ป   
    
   7.2  ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
           ไมมี 
 
 

 

                                                                (ลงชื่อ)  

                                                                               (นายธนพงศ  คุมญาติ) 
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       ลําดับที่ 2 

 

 
         

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ  
2.  ชื่อ – สกุล                    นายสมบัติ  สันกวาน  
3.  ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

ค.อ.ม. เทคโนโลยีไฟฟา 2548 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ.  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2533 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 

 ไมมี 
 
6.2  บทความ 

ธนพงศ คุมญาติ และ สมบัติ สันกวาน. (2560). “การตรวจจับการลมและการหาความไวอุปกรณ
ปองกันโดยใชโมดูลวัดความเขมสนามแมเหล็ก”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยา
วิจัย คร้ังที่ 6 ณ หอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา, 26-27 มกราคม 
2560. หนา 967-975. 

สมบัติ สันกวาน, ปรีชา มหาไม และ ยงยุทธ ภูสีนาค. (2557). “ระบบรายงานผลออกซิเจนในน้ําแบบ
อัตโนมัติสําหรับเคร่ืองเติมอากาศที่ผิวน้ํา”, วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปที่7, ฉบับท่ี2 (มิถุนายน 2557-ธันวาคม2557). หนา 29-41. 
(TCI กลุม1) 
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไมม ี

7. ประสบการณทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณการสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 6 ป  

 วงจรอิเล็กทรอนิกส 

 วงจรดิจิทัล 

 วงจรพัลสและสวิตชิ่ง 

 ฝกพ้ืนฐานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
           7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ป    
    
   7.2  ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
           ไมมี 
 

 

                                                                (ลงชื่อ)  

                                                                               (นายสมบัติ  สันกวาน) 
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           ลําดับที่ 3 

 

 
         

 
แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ  
2.  ชื่อ – สกุล                    นายณัฐวุฒิ พานิชเจริญ  
3.  ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร  
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศกึษา สถาบันการศกึษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 2547 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา-
อิเล็กทรอนิกส 

2545 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 
 ไมมี 
 

6.2  บทความ 
อัญชลี พานิชเจริญ และ ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ. (2559). “ระบบประชุมภาพผานเครือขาย

คอมพิวเตอร”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา
เชิ งประยุกต  ECTI CARD 2016, ณ โรงแรมหัวหินแกรนดแอนดพลาซา ,  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ, 27-29 กรกฏาคม 2559. หนา 27-32. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไมม ี
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7. ประสบการณทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณการสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 14  ป  

 เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส 

 ปฏิบัติเคร่ืองมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส 

 เครื่องมือและการวัดไฟฟา 

 สัมมนางานวิศวกรรม 

 โครงงาน 

 หลักการระบบสื่อสาร 

 วิศวกรรมสนามแมเหล็กไฟฟา 

 วิศวกรรมไมโครเวฟ 

 วิศวกรรมดาวเทียม 

 การสื่อสารทางแสง 

 วิศวกรรมโทรศพัท 

 ดิจิตอลและการออกแบบโลจิก 

 ไมโครโปรเซสเซอร 

 วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 
           7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ป   
     
   7.2  ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
           ไมมี  
 

                                                                (ลงชื่อ)  

                                                                    (ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ พานิชเจริญ) 
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     ลําดับที่ 4 

 

 
         

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ  
2.  ชื่อ – สกุล                    นายรุงโรจน  ขะมันจา  
3.  ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร ี

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 2552 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ.  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2537 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 

 ไมมี 

6.2  บทความ 
สันติภาพ โคตทะเล และ รุงโรจน ขะมันจา. (2557). “บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสสําหรับหลอดกาซดีส

ชารจความเขมสูง.” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาครั้งที่ 37, ณ โรงแรมพูลแมน 
ขอนแกน ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแกน, 19-21 พฤศจิกายน 2557. หนา 65-68. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไมม ี
 

7. ประสบการณทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณการสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 6 ป  

 วงจรไฟฟา 
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 การประมวลผลภาพแบบดิจิทลั 

 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

 สัมมนางานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
           7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ป  
   
   7.2  ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
           ไมมี 
 

 

                                                                (ลงชื่อ)  
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       ลําดับที่ 5 

 

 
         

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ  
2.  ชื่อ – สกุล                    นายปรีชา  มหาไม  
3.  ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร ี

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 2551 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟา-
โทรคมนาคม 

2539 

6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 
  ไมม ี

6.2  บทความ 
ปรีชา มหาไม, สมบัติ สันกวาน และ ยงยุทธ ภูสีนาค. (2557). “ระบบรายงานผลออกซิเจนในน้ําแบบ

อัตโนมัติสําหรับเครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ํา”, วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปที่7, ฉบับท่ี2 (มิถุนายน 2557-ธันวาคม2557): หนา 29-41. 
(TCI กลุม1) 

ปรีชา มหาไม, นําพร ปญโญใหญ และ ภาสวรรธน วัชรดํารงศักดิ์. (2557). “ระบบใหนํ้าแบบ

อัตโนมัติใชเซลลแสงอาทิตยที่ติดตามดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน”, วารสารวิชาการ

และวิจัย มทร.พระนคร ปที่8, ฉบับที่2 (กันยายน 2557): หนา 15-26. (TCI กลุม1) 
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ปรีชา มหาไม, วรวุฒิ วิริยะ และ พิสุทธ์ิ เพชรสุวรรณ, (2557). “เครื่องเติมอากาศแบบกังหันใช

พลังงานแสงอาทิตยรวมพลังงานยอนกลับสําหรับบอปลา.” วารสารนเรศวรพะเยา ปที่7, 

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2557): หนา 142–150. (TCI กลุม1) 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไมม ี
 

7. ประสบการณทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณการสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 6 ป  

 วงจรอิเล็กทรอนิกส 2 

 ระบบควบคมุ 

 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
           7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ป    

   7.2  ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
           ไมมี 
 
 
 
                                                                (ลงชื่อ) ......................................................... 

                                                                               (นายปรีชา  มหาไม) 
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       ลําดับที่ 1 

 

 

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายพิเชษฐ   เหมยคํา 
3.  ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

ปร.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2556 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 

วศ.ม. 
 

ค.อ.ม. 

วิศวกรรมไฟฟา 
 

วิศวกรรมไฟฟา 

2553 
 
2545 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2541 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 

ไมมี 
 

6.2 บทความ 
Pichet meicome. (2014). “CPW-FED PRINTED SLOT ANTENNA FOR WLAN/WIMAX AND 

 UWB  APPLICATION”, ISAP 2014, Taiwan, 2 - 5 Dec 2014, pp. 227-228. 
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 ไมมี 
 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณการสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี……11…….ป  

 สนามแมเหล็กไฟฟา 

 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 
 

         7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ป  
    
   7.2 ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
  ไมมี 
 
 
 

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

                                                                                 (นายพิเชษฐ  เหมยคํา) 
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       ลําดับที่ 2 

 

 
 

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
2.  ช่ือ – สกุล                   นายวิโรจน  ปงลังกา   
3.  ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 2558 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร ี
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 2546 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล    
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-
โทรคมนาคม 

2539 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 
  ไมม ี
 

6.2  บทความ 
วิโรจน ปงลังกา, ธนาวุฒิ ไชยนันตา, และ ศิวนัย สุยะพรม. (2558). “เครื่องชั่งดิจิตอลโดยใชโหลด

เซลลดวยอาดูโน,” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงราย คร้ังที่ 1, ณ โรงแรมเวียงอินทร จังหวัดเชียงราย, 23-24 มีนาคม 2558,
หนา 435-438. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 วิโรจน ปงลงักา. “วิศวกรรมไมโครเวฟ 1,” คลองชางการพิมพ: เชียงใหม. 390 หนา. 
 
7. ประสบการณทางวิชาการ 
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    7.1  ประสบการณการสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี……20…….ป  

 หลักการระบบสื่อสาร 

 วิศวกรรมไมโครเวฟ 

 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา 
           7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ป  
    
   7.2  ประสบการณการเปนที่ปรกึษาวทิยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
 ไมมี 
 

 

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

           (ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน  ปงลังกา) 
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         ลําดับที่ 3 

 

 
 
 

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายสิทธิชัย  จีนะวงษ   
3.  ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 2553 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 2546 
 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2544 
 สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 2540 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 

ไมมี 

6.2  บทความ 
Suchitra Jeenawong and Sithichai Jeenawong. (2015). “Demonstration of Visible 

light Text data transmission system using LED lamp”, 15th International 

Conference on Control, Automation and System (ICCAS 2015), October 13-

16, 2015, in BEXCO, Busan, Korea, pp. 442-439.  
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สิทธิชัย จีนะวงษ, นานนที กัลยา และเสาวลักษณ ชัยยืน. (2556). ”ระบบติดตามแสงอาทิตยแบบ
สองแกนดวยการปรับสมดุลระดับน้ํา”, วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The 
Journal Industrial Technology), ปที่ 9, ฉบับที่  3 , กันยายน-ธันวาคม 2556, หนา 
151-165. 

สิทธิชัย จีนะวงษ, สุจิตรา จีนะวงษ, ดนัย ชาติมนตรี, และวิชัย แกวรากมุข. (2559). “อุปกรณวัด
คลื่นไฟฟาหัวใจประมวลผลดวยโปรแกรม LabVIEW”, การประชุมวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016), 27-29 กรกฎาคม 2559. หนา 721-723. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 สิทธิชัย จีนะวงษ, (2556). เอกสารประกอบการสอน วิชา 32-103-105 การวิเคราะหวงจร

อิเล็กทรอนิกส. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย, 
475 หนา. 

 
7. ประสบการณทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณการสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี……19…….ป  

- การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

- การสื่อสารทางแสง 

- ระบบสมองกลฝงตัว 

- ปฏิบัติระบบสมองกลฝงตัว 

- อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 

- ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
           7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ป   

     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
                        ไมมี 

 

 

  (ลงชื่อ) ......................................................... 
                                                                     (ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  จีนะวงษ) 
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         ลําดับที่ 4 

 

 
 

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางสุจิตรา  จีนะวงษ  
3.  ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอดุมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 

วศ.ม. 
 

ค.อ.ม. 

วิศวกรรมไฟฟา 
 

วิศวกรรมไฟฟา 

2553 
 

2545 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2540 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 
           ไมมี 
 

6.2  บทความ 
สุจิตรา จีนะวงษ และสิทธิชัย จีนะวงษ. (2556). “การบงชี้ขอมูลของโมเดลรูปสัตวดวย RFID เพ่ือการ

เรียนรูของผูพิการทางสายตา”, การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต คร้ังที่ 5 
(ECTI-CARD 2556), ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา, 8 - 10 
พฤษภาคม 2556, หนา 139-144. 

Suchitra Jeenawong and sithichai Jeenawong. (2015) . “Demonstration of Visible light 
Text data transmission system using LED lamp”, 15 th International Conference 
on Control, Automation and Systems ( ICCAS 2 0 1 5 ) ,  BEXCO, Busan, Korea, 
October 13-16, 2015, pp. 439-442. 
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สุจิตรา จีนะวงษ และ ปรานต เมฆอากาศ. (2559). “การหาประสิทธิภาพการรับขอมูลเสียงผาน
โคม LED”, การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล คร้ังที่ 8 (EENET2016), ณ โรงแรมดวงจิตต รีสอรทแอนดสปา หาดปาตอง จังหวัด
ภูเก็ต, 25-27 พฤษภาคม 2559, หนา 381–384.  

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 เอกสารประกอบการสอนวิชา วงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก 
 

7. ประสบการณทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณการสอน 

           7.1.1  ระดับปริญญาตรี……19…….ป  

 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 

 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล 

 การสัมมนาวิศวกรรม 

 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

           7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ป  

     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
    ไมมี 
 
 
                                                                (ลงชื่อ) ......................................................... 

                                                                     (นางสุจิตรา  จีนะวงษ) 
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         ลําดับที่ 5 

 

 
 

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ 

2. ชื่อ – สกุล                   นายชญภพ  บุญทาศรี  
3.  ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 2555 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-
โทรคมนาคม 

2541 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 

ไมมี 
6.2  บทความ 

นางกาญจนา  บุญทาศรี นางสาวณัฐนันท  สุกูล นายธนากร  ใสสม นายชญภพ  บุญทาศรี. (2559)  
“การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย” การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ ประจําป 2559, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ, จังหวัด อุตรดิตถ, วันที่ 1 – 2 สิงหาคม2559. หนา 275 – 286 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไมม ี

7. ประสบการณทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณการสอน 
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           7.1.1  ระดับปริญญาตรี……18…….ป  

 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

 ระบบสมองกลฝงตัว 

 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 
           7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ป  
 
   7.2  ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
           ไมมี 
 
 
 
                                                                (ลงชื่อ) ......................................................... 

                                                                               (นายชญภพ  บุญทาศรี) 
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ภาคผนวก ญ  

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอตัโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. องคความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพ 

1. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied 
Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรูที่นําเสนอระบบตาง ๆ 
ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจําลอง ระบบ
ปอนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร เปนตน 

2. องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบนพ้ืนฐานที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอ่ืน ๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะหการ
เคลื่อนท่ีจนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตาง ๆ มา
กระทํา 

3. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and Fluid 
Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบนความรูพื้นฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 
และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนที่ของความรอน ระบบทาง
ความรอนและการประยุกตใชที่เก่ียวเนื่องทั้งหมด 

4. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรูที่
อยูบนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของ
สสาร การประยุกตใชงานสสารในดานตาง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

5. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เน้ือหาความรูท่ีเก่ียวของกับพลังงาน
ประเภทตางๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือ
หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมท้ังเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทนสําหรับในอนาคต 

6. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) หมายถึง 
เน้ือหาความรูซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา อุปกรณและ
วงจรอิเล็กทรอนิกส คลื่นแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวย
เทคโนโลยีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

7. องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เนื้อหา
ความรูทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร โลจิสติกส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

8. องคความรู ท่ี เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and 
Environment) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงานที่
เก่ียวเน่ืองทางดานชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 
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2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส กับหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส (Basic Electrical and Electronics 
Engineering) 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม x        
ENGCC302 กลศาสตรวิศวกรรม x  x      
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม    x     
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร x     x   
ENGEE101 วงจรไฟฟา x    x x   
ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา    x  x   
ENGEE113 ระบบควบคุม x     x   
ENGEL115 สนามแมเหล็กไฟฟา x x  x  x   
ENGEL101 สัญญาณและระบบ x     x   
ENGEL102 เตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 

x     x   

ENGEL103 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 

x     x   

ENGEL104 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 

x     x x  

ENGEL105 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม x     x   
ENGEL106 วงจรดิจิทัล      x   
ENGEL107 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส x     x x  
ENGEL116 หัวขอเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส x     x   
ENGEL117 อิเล็กทรอนิกสเพ่ือควบคุมทางการเกษตร x     x   
ENGEL119 สัมมนางานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส      x   
ENGEL121 เครื่องกลไฟฟา x x x      
ENGEL122 อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการอนุรักษพลังงาน x    x x   
2) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electrical and Electronics Circuit) 
ENGEL108 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส x     x   
ENGEL109 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส x     x   
ENGEL127 วงจรแปลงฝนกําลังไฟฟากระแสตรง  x x  x    
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ENGEL124 เทคโนโลยีแอลอีดี      x   
3) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 
ENGEE202 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย x     x   
ENGEE205 วิศวกรรมไมโครเวฟ x     x   
ENGEE207 การสื่อสารทางแสง x     x   
ENGEE208 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล      x   
ENGEE201 หลักการของระบบสื่อสาร x    x x   
ENGEL110 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก x     x   
ENGEL114 วงจรพัลสและสวิตชิ่ง      x   
ENGEL118 การประมวลผลภาพแบบดิจิทัล x     x   
4) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว (Integrated circuit and Embedded) 
ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร      x   
ENGEL112 ระบบสมองกลฝงตัว    x  x   
ENGEL113 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร     x  x   
ENGEL120 การออกแบบวีแอลเอสไอ x     x   
ENGEL123 โปรแกรมกราฟกสําหรับระบบควบคุม x     x   
ENGEL126 เซนเซอรและทรานสดวิเซอร      x   

 
วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส (Basic Electrical and Electronics 
Engineering) 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม x        
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม    x     
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร x     x   
ENGEE101 วงจรไฟฟา  x    x x   
ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา  x    x x   
ENGEE113 ระบบควบคุม x     x   
ENGEL102 เตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 

x     x   

ENGEL103 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 

x     x   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ENGEL104 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 

x     x x  

ENGEL105 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  x     x   
ENGEL106 วงจรดิจิทัล  x     x   
ENGEL206 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 1  

 x  x     

ENGEL207 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2  

x     x   

ENGEL215 อิเล็กทรอนิกสกําลังและการขับเคลื่อนดวยไฟฟา  x    x x   
ENGEL217 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล   x    x   
2) กลุมความรูดานการวัด และเคร่ืองมือวัด (Measurement, Instrumention) 
ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา  x     x x  
ENGEL205 เทคโนโลยีเซนเซอรและทรานสดิวเซอร  x  x x  x   
3) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 
ENGME901 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหลเบื้องตน    x   x   
ENGCC302 กลศาสตรวิศวกรรม x  x      
ENGEL201 นิวเเมติกสประยุกต  x x x   x   
ENGEL211 ไฮดรอลิกสประยุกต  x x x   x   
4) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 
ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร      x   
ENGEL202 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรในระบบอัตโนมัติ  x     x   
ENGEL203 การเชื่อมตอระหวางมนุษยและเครื่องจักร  x x    x   
ENGEL204 หุนยนตอุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน  x x  x  x   
ENGEL208 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห  x x  x  x x  
ENGEL212 การใชคอมพิวเตอรควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติ  x x  x  x x x 
ENGEL213 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานควบคุม  x    x x x  
ENGEL214 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณโทรศัพทมือถือ  x     x   
ENGEL216 การประมวลผลภาพและการประยุกตใชงาน  x     x   
ENGEL218 เทคโนโลยีเมคคาทรอนกิสสมัยใหม  x x   x x x  
5) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
ENGEL209 การวางแผนการผลิตและการควบคุม  x  x x x x   
ENGEL210 วิศวกรรมความปลอดภัย   x x    x x 
ENGEL219 การควบคุมคุณภาพ  x      x  
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ภาคผนวก ฎ  

รายละเอียด มคอ.1 

  



212 

 

  



213 

 

  



214 

 

  



215 

 

  



216 

 

  



217 

 

  



218 

 

  



219 

 

  



220 

 

  



221 

 

  



222 

 

  



223 

 

  



224 

 

  



225 

 

  



226 

 

  



227 

 

  



228 

 

  



229 

 

  



230 

 

  



231 

 

  



232 

 

  



233 

 

  



234 

 

  



235 

 

  



236 

 

  



237 

 

  



238 

 

  



239 

 

  



240 

 

  



241 

 

  



242 

 

  



243 

 

  



244 

 

  

 




