
  

 

ปริญญาตรี ระดับชั้น ค.อ.บ.1.14A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) อ.นฤภร ปาลวิวัฒน์วิไชย 

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) อ.อรรถพล  

TEDEE401 วงจรไฟฟ้า 3(2-3-5) อ.กิตติศักด์ิ + อ.วริศ 

FUNMA105 แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) อ.สุพัฒตรา ปรางสุรางค ์

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) อ.เดือนแรม แพ่งเก่ียว 

TEDCC802 ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา 2(2-0-4) อ.ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู 

TEDCC803 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ 

TEDEE101 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 1(0-3-1) อ.สมชาย โพธ์ิพยอม 

ปริญญาตรี ระดับชั้น ค.อ.บ.2.14A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) อ.อุ่นอารี ตลาดเงิน 

GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ 

GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) อ.รัชดาภรณ์ แสนประสิทธ์ิ  / เปลี่ยนแปลง / 

TEDCC810 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2(1-3-3) อ.ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ 

TEDCC811 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ 3(2-3-5) อ.ทนงศักด์ิ น้อยคง 

TEDEE403 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-3-5) ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 

FUNSC105 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) อ.สุจิตตรา อินทอง 

TEDEE124 ปฏิบัติงานซ่อมและบ ารุงรักษาไฟฟ้า 1(0-3-1) อ.บุญญฤทธ์ิ  วังงอน 

 

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาค.อ.บ.ไฟฟ้า 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 



 

ปริญญาตรี ระดับชั้น ค.อ.บ.3.14A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) อ.ปัณณวิช + อ.นนท์ 

TEDCC801 ความเป็นครูวิชาชีพ 2(2-0-4) อ.กมลศักด์ิ รัตนวงษ์ 

TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ดร.ประเทียบ พรหมสีนอง 

TEDEE107 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(2-3-5) อ.เดือนแรม แพ่งเก่ียว 

TEDEE404 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-3-5) อ.ทนงศักด์ิ น้อยคง 

TEDIE117 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-5) อ.กิตติศักด์ิ + อ.วริศ 

TEDEE125 การอนุรักษ์และการจัดการพลงังานไฟฟ้า 3(3-0-6) อ.บุญญฤทธ์ิ  วังงอน 

ปริญญาตรี ระดับชั้น ค.อ.บ.4.14A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

TEDCC808 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 3(1-6-4) ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 

TEDEE114 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 3(1-6-4) อ.เดือนแรม แพ่งเก่ียว 

TEDEE103 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ 2(0-6-2) อ.เดือนแรม แพ่งเก่ียว 

TEDEE110 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ์ 3(2-3-5) อ.บุญญฤทธ์ิ  วังงอน 

TEDEE119 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(2-3-5) อ.ทนงศักด์ิ น้อยคง 

ปริญญาตรี ระดับชั้น ค.อ.บ.5.14A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(0-40-0) ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 

ปริญญาตรี ระดับชั้น ค.อ.บ.6.14A 

30022507 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6(0-40-0) ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 

 

 



 

ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น ค.อ.บ.3.11ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) Mr.Reuben Hilario Esteban 

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) ดร.นันทยา + อ.กรรณิการ์ 

FUNSC105 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1  3(3-0-6) อ.สุจิตตรา อินทอง 

TEDCC806 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) อ.เดือนแรม แพ่งเก่ียว 

TEDEE401 วงจรไฟฟ้า 3(2-3-5) อ.กิตติศักด์ิ + อ.วริศ 

TEDEE101 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 1(0-3-1) อ.สมชาย โพธ์ิพยอม 

TEDCC801 ความเป็นครูวิชาชีพ 2(2-0-4) อ.กมลศักด์ิ รัตนวงษ์ 

TEDCC802 ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา 2(2-0-4) อ.ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู 

TEDCC810 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2(1-3-3) อ.ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ 

TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ดร.ประเทียบ พรหมสีนอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น ค.อ.บ.4.11ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

TEDCC803 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) อ.ปฏิกมล + อ.มรกต 

TEDCC808 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 3(1-6-4) ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 

TEDEE114 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 3(1-6-4) อ.เดือนแรม แพ่งเก่ียว 

TEDCC811 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ 3(3-2-5) อ.ทนงศักด์ิ น้อยคง 

TEDEE103 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ 2(0-6-2) อ.เดือนแรม แพ่งเก่ียว 

GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) อ.รัชดาภรณ์ แสนประสิทธ์ิ  / เปลี่ยนแปลง / 

FUNMA105 แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) อ.สุพัฒตรา ปรางสุรางค ์

TEDEE119 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(2-3-5) อ.ทนงศักด์ิ น้อยคง 

TEDEE102 การติดต้ังไฟฟ้า 3(1-6-4) อ.บุญญฤทธ์ิ  วังงอน 

GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ 

TEDEE117 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-5) อ.กิตติศักด์ิ + อ.วริศ 

ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น ค.อ.บ.5.11ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

TEDCC815 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(0-40-0) ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 

ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น ค.อ.บ.6.11ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

TEDCC816 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6(0-40-0) ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 

 

 

 


