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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย    : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี) 
 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering and Education  
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา)   
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering and Education) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Electrical Engineering and Education) 
 
3. วิชาเอก 
  มี  - แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 
   - แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 185 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 
 5.2  ประเภทหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
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 5.3 ภาษาที่ใช้ 

การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สำหรับเอกสารและตำราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  ไม่มี 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  
6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 
  ในการประชุมครั้งที่16/2560 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และ 
  ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ 
  ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ  
  ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ 
  ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561    
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่  (Thai Qualifications 
Register: TQR) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 
2563 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
1. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น 
2. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้ากำลัง สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บุคลากรทางการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
4. วิศวกรไฟฟ้าผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 
5. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 
6. นักวิชาการด้านการศึกษา 

 7. ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
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9.  ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลำดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นายมีชัย  โลหะการ รองศาสตราจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2554 

   วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2546 

   ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2539 

2 นายกิตติศักดิ์  แพบัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2556 

   วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2545 

   วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2541 

3 นายนริศร  แสงคะนอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2546 

   ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2539 

4 นายสิริชัย  จันทร์นิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550 

   ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2537 

5 นายณิชมน  พูนน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2552 

   ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2548 
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9.  ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลำดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

6 นายพิสุทธ์ิ  จันทร์ชัยชนะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2548 

   ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2541 
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  ลำดับที่ 4-6 อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กล่าวถึงปัจจัยลบหลากหลายใน   
ปี 2559 ทั้งปัญหาภัยแล้ง ภาวะซบเซาในภาคการส่งออก ความไม่แน่นอนภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองในต่างประเทศ และความผันผวนของตลาดการเงินโลกที่สูงขึ้นเป็นระยะ เศรษฐกิจไทยยังคง
ขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 3.2 โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตได้ดีและมีบทบาท
สำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อเนื่องจากปีก่อน ประกอบกับการมีปัจจัยพิเศษที่กระตุ้นการจับจ่ายใช้
สอยของผู้บริโภคอาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เข้มข้นขึ้นในหลายธุรกิจ และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาเป็นระยะ และการใช้จ่ายของภาครัฐในการลงทุนในโครงสร้งพ้ืนฐานด้าน
คมนาคม ผ่านมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย ส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณทำได้ดีขึ้น  
มูลค่าการส่งออกสินค้าอยู่ในระดับทรงตัวจากปีก่อนหน้าภายหลังจากที่หดตัวต่อเนื่องมา 3 ปี โดยการส่งออก
เริ่มฟ้ืนตัวชัดเจนเนื่องจาก 1) อุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับดีขึ้นในหลาย สินค้า อาทิ เครื่องปรับอากาศ และ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะแผงวงจรรวมและชิ้นส่วนที่ฟ้ืนตัวตามการส่งออกของประเทศในภูมิภาค
เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มความต้องการสินค้าตามกระแส Internet of Things 2) การย้าย
ฐานการผลิตของผู้ผลิตจีนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping) จากสหรัฐฯ และ
กลุ่มประเทศยุโรป อาทิ แผงกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และยางล้อรถยนต์ รวมทั้ง 3) 
กลุ่มสินค้าที่ราคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบซึ่งเคยหดตัวต่อเนื่อง กลับมาขยายตัวได้จากทั้งด้านราคาและ
ปริมาณ อย่างไรก็ตามปริมาณการค้าโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราต่ำจากโครงสร้างการค้าโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ยังเป็นปัจจัยฉุดรั้งให้ปริมาณการส่งออกโดยรวมดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอาจไม่
ขยายตัวสูงเหมือนในอดีต สำหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพียงเล็กน้อย และกระจุกตัวอยู่ในภาคบริการ
และสาธารณูปโภคโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทนที่ได้รับผลดีจากมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐ
และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ผลิตเพ่ือการส่งออกในกลุ่มสินค้าที่การส่งออกฟ้ืนตัว  แม้ในช่วงครึ่งหลังของปี 
2559 ปริมาณการส่งออกของหลายประเทศโดยเฉพาะในภููมิภาคเอเชียมีสัญญาณการฟ้ืนตัวชัดเจนขึ้น  
แต่ปัญหาโครงสร้างการค้าโลกที่ยังคงมีอยู่และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในระยะข้างหน้าทำให้ปริมาณการค้าโลก
และปริมาณการส่งออกของหลายประเทศอาจไม่กลับไปขยายตัวสูงเท่ากับในอดีต โดยเฉพาะมาตรการกีดกัน
ทางการค้าที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นความเสี่ยงที่ไทยและหลายประเทศให้ความสำคัญ จำเป็นต้องติดตามและ
หามาตรการรับมือกับผลกระทบในระยะข้างหน้า   จากการต้องปรับตัวเพ่ือการแข่งขันและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประเทศไทยจึงมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจตาม นโยบาย  “Thailand 4.0” สู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในเรื่องการพัฒนาระบบการศึกษาและทักษะของแรงงานและ
ผู้ประกอบการให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการทุกสาขามากขึ้น 
  จากการวิเคราะห์สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พบในปัจจุบัน พร้อมทั้งทิศทางตาม
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามที่กล่าวมา  แสดงว่าเราจำเป็นต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลใน
ประเทศให้ มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ำไปสู่การใช้ความรู้และความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  จากที่ทราบกันดีแล้วว่าคนคือศูนย์กลางของการพัฒนา การสร้างคนให้ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้          
มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม จำเป็นต้องพัฒนา
ด้วยการศึกษา จากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  12 มีการกำหนดยุทธศาสตร์และ
วางเป้าหมายที่ต้องการพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ    
ที่มุ่งหวังให้กำลังคนสามารถผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและ
ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบมากที่สุดในยุคนี้คือการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ยุคดิจิทัล การแข่งขัน การประกอบธุรกิจต่าง ๆ มีการอาศัยดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือสำคัญ การปรับเปลี่ยน
ไปสู่ยุคดิจิทัลนี้จำเป็นอย่างมากท่ีจะต้องอาศัยกำลังคนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพราะระบบดิจิทัลต้องอาศัยไฟฟ้า 
ดังนั้น การออกแบบวิจัยพัฒนาเพ่ือให้ได้ระบบที่มีเสถียรภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน         
ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ดังนั้นการผลิตกำลังคนไว้รองรับการทำงานกับระบบดิจิทัล ออโตเมชัน และ 
ไอโอทีเพ่ือตอบสนองในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงสำคัญยิ่ง จากความคาดหวังของสังคมที่ต้องการครู
ที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตครู          
การกำหนด กำกับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพโดยคุรุสภา และเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพครูเป็น 5 ปี โดยผู้
ประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีใบอนุญาตฯ โดยคาดหวังว่าจะได้คนดี คนเก่ง เข้ามาเป็นครูเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอ่ืนที่ไม่มีเป้าหมายหลักในการเป็นครูมีความยุ่งยากหรือไม่มีโอกาสในการบรรจุ  
เป็นครู  ดังนั้นสถานศึกษาที่ผลิตครูจำเป็นจะต้องยึดกรอบในการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐาน
ของการผลิตครู อีกทั้งครูที่ต้องมีความรู้ความสามารถในงานวิศวกรรมไฟฟ้า กำหนดให้ครูต้องอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งล้วนเป็นวิชาชีพ
ควบคุม ที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการทางสังคมที่ก้าวเข้าสู่การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีมาตรฐาน
และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  จากผลกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ต้องแข่งขันกับเศรษฐกิจโลก รวมถึงการ
พัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพความ      
เป็นจริง เพ่ือรองรับการพัฒนาดังกล่าว โดยการผลิตบุคลากรทางด้านครุศาสตร์ไฟฟ้าเพ่ือเป็นผู้สอนและฝึก
แรงงานด้านอาชีวศึกษาของชาติที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง  
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 การพัฒนาหลักสูตรทางด้านครุศาสตร์ไฟฟ้าสอดคล้องกับพันธกิจของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมตามความต้องการของสังคมเพ่ือพัฒนาการศึกษาและ
เศรษฐกิจของประเทศ ดำเนินการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในการอาชีวะ เทคนิคศึกษา และ
อุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษาเป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัย
หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลักการคำนวณเชิงตัวเลข และหลักการพื้นฐานทางด้านการศึกษา จึงต้องมี
ความสัมพันธ์กับสาขาอ่ืน ๆ ทั้งในคณะและต่างคณะ ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการสอนวิชาพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สนับสนุนการสอนวิชาทางภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รวมทั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีการสอนวิชาพ้ืนฐานทางด้านการศึกษา 
      13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ได้ใช้รายวิชาในกลุ่ม
วิชาชีพบังคับทางการศึกษา ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ เหมือนกับทุกหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ   ที่เปิดสอนในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนั้น นักศึกษาจากภาควิชาอ่ืนสามารถเข้ามา
เรียนร่วมกับนักศึกษาของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าได้ ส่วนรายวิชาอ่ืนในหมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนอยู่ใน
หลักสูตร หากนักศึกษาที่มีความสนใจจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน สามารถเข้ามาเรียนได้ ทั้งนี้การเลือก
เรียนวิชาดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตร และตรงตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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 13.3 การบริหารจัดการ 
             อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาอ่ืนในกรณีวิชาในหมวด
ศึกษาทั่วไป ทั้งในด้านการจัดตารางเรียนและการสอบ ทั้งนี้กรณีที่มีอาจารย์พิเศษสอนในบางวิชา จะเป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการคิดภาระงานในหลักสูตรใช้
หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเช่นกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 มีความมุ่งมั่นผลิตวิศวกรไฟฟ้า ผู้ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา พัฒนา
อุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง 
 1.2  ความสำคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ ออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า และบริหารจัดการงานด้านไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  
มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีทักษะในการสอนงาน หรือ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่อผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพ 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบและ
บริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

 2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีทักษะในการฝึกอบรมและการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ ที่สามารถสอนในสถานศึกษาได้ 

 3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีพื้นฐาน ส่งเสริมการทำวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 
 4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย คำนึงถึง

ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั 
 1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร 

 1)  สร้างวิศวกรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความสามารถในทางปฏิบัติ 
 2)   สร้างครูที่มีความสามารถด้านการสอนและการใช้สื่อในสถานศึกษา 

 3)  สร้างนักฝึกอบรมที่มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในสถาน 
          ประกอบการ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- หลักสูตรใหม่
วิศวกรรมไฟฟ้าและการ 
ศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา โดยเป็นที่ยอมรับ
จากสภาวิศวกร และคุรุสภา 

- พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ 

- พัฒนาหลักสูตรตามข้อกำหนด
ของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สภาวิศวกร และ
มาตรฐานความรู้ทางวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา 

- ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่ำเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน    
หลักสูตร 

- หลักสูตรใหม่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ
อุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบ 
การด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิต 

- เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับ
การศึกษาความต้องการของ
สถานประกอบการ 

- พัฒนาบุคลากรในด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และ
การให้บริการวิชาการ เพ่ือ 
ให้มีประสบการณ์จากการ
นำความรู้ทางวิศวกรรม 
ไฟฟ้าไปปฎิบัติงานจริง  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน 

- สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ   
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
อย่างสม่ำเสมอ 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ทำงานวิจัย และ
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

- อาจารย์สายวิชาชีพต้องมีความ
เชี่ยวชาญหรือมีใบรับรอง
วิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

- ปริมาณงานวิจัยต่ออาจารย์
ประจำภาควิชา 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ประจำภาควิชา 

- ใบรับรองความเชี่ยวชาญ หรือ
ใบประกอบวิชาชีพ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ระบบการศึกษาแบบทวิภ าค โดย 1 ปี การศึกษา  แบ่ งออกเป็ น  2  ภาคการศึกษาปกติ   
และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับระเบียบ อ่ืน  ๆ  
ให้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเห นือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาบัณฑิต  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ระยะเวลาการศึกษาเท่ากับ 5 ปีการศึกษา โดยให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา หรือ
เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 

ภาคการศึกษาต้น  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
          2.2.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
หรือ 
 2.2.2  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์หรือผ่านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ 
 2.2.3  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่ า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือ 
 2.2.4  สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรของ
ภาควิชา 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ไม่มี 
 
 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 ไม่มี 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี 

 
ระดับชั้นปี 

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)  
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 90 90 90 90 90 90 
 ชั้นปีที่ 2 - 90 90 90 90 90 
 ชั้นปีที่ 3 - - 90 90 90 90 
 ชั้นปีที่ 4 - - - 90 90 90 
 ชั้นปีที่ 5 - - - - 90 90 
 รวม 90 180 270 360 450 450 

จำนวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - - 90 90 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าลงทะเบียน  
วิทยานิพนธ์ 
ค่าสารสนเทศ 

3,484,500 3,800,000 4,200,000 4,600,000 5,000,000 5,400,000 

งบประมาณเงินรายได้
ที่ได้รับจัดสรร 

3,578,970 3,600,000 3,650,000 3,700,000 3,750,000 3,800,000 

รวมรายรับ 7,063,470 7,400,000 7,850,000 8,300,000 8,750,000 9,200,000 
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบดำเนินการ       

เงินเดือน 22,800,000 24,396,000 26,103,720 27,930,980 29,886,149 31,978,000 
ค่าตอบแทน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
ค่าใช้สอย 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
ค่าวัสด ุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
เงินอุดหนุนการวิจัย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
รายจ่ายอื่น ๆ - - - - - - 

รวม (ก) 26,050,000 27,696,000 29,403,720 31,230,980 33,186,149 35,278,000 
ข. งบลงทนุ       

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - 
ค่าที่ดิน - - - - - - 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - - 

รวม (ข) - - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 26,050,000 27,696,000 29,403,720 31,230,980 33,186,149 35,278,000 
จำนวนนักศึกษา 90 180 270 360 450 450 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาเต็มเวลา ตลอดหลักสูตร จำนวน  151,611.00  บาท) 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
          ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
          การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า             
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 
          3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร      185 หน่วยกิต 
     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
       1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 
 1)  วิชาบังคับ     22 หน่วยกิต 
   ก. กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต    
   ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 
   ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
   ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา    1 หน่วยกิต 
 2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   8 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ      149 หน่วยกิต 
 1)  กลุ่มวิชาแกน      65 หน่วยกิต 
   ก. วิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
   ข. วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  44 หน่วยกิต    
 2)  กลุ่มวิชาชีพ     38 หน่วยกิต 
   ก. แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม     
   -  วิชาบังคับ    25 หน่วยกิต  
   -  วิชาเลือก    13 หน่วยกิต  
   ข. แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม    
     -  วิชาบังคับ    25 หน่วยกิต  
     -  วิชาเลือก    13 หน่วยกิต  
 3)  กลุ่มวิชาการศึกษา    46 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
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      3.1.3  รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต 
 3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
  1)  วิชาบังคับ     22 หน่วยกิต 
       ก.  กลุ่มวิชาภาษา       12 หน่วยกิต 
 080103001   ภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 
    (English I) 
 080103002    ภาษาอังกฤษ 2          3(3-0-6) 
    (English II) 
 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ  1     3(3-0-6) 
    (English Conversation I) 
 080103017   การสนทนาภาษาอังกฤษ  2     3(3-0-6) 
    (English Conversation II) 
 080103018   ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน     3(3-0-6)     
       (English for Work) 
 หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิด
สอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
       ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต  
  - วิชาบังคับ     3   หน่วยกิต 
 020003103   คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม     3(2-2-5) 
   (Computer and Programming) 
  - วิชาเลือก     3   หน่วยกิต 
 020003105   การถ่ายภาพเบื้องต้น                       3(2-2-5) 
                (Basic Photography) 
   หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
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                ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์          3  หน่วยกิต 
 030953115 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต      3(2-2-5) 
    (Meditation for Life Development) 
 080303601   มนุษยสัมพันธ์       3(3-0-6) 
    (Human Relations) 
 080203905   เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
    (Economy and Everyday Life) 
 080203907   ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
    (Business  and  Everyday Life)  
 หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
      ง.   กลุ่มวิชาพลศึกษา         1  หน่วยกิต 
 080303501  บาสเกตบอล       1(0-2-1) 
    (Basketball) 
 080303502   วอลเลย์บอล                                             1(0-2-1) 
    (Volleyball) 
 080303503  แบดมินตัน       1(0-2-1) 
    (Badminton) 
 080303504   ลีลาศ                                               1(0-2-1) 
    (Dancing) 
 หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาพลศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
     2) วิชาเลือก ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    8  หน่วยกิต 
  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 020003101   คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น     1(1-1-2) 
    (Basic Computer for Education) 
 020003123 จรรยาบรรณวิชาชีพ              1(1-0-2) 
   (Professional Ethics) 
 080303201   การพูดเพ่ือประสิทธิผล      3(3-0-6) 
    (Effective Speech) 
 080303603   การพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6) 
    (Personality Development) 
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 080303606   การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
                (Systematic  and Creative Thinking) 
 หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ    149 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาแกน           65  หน่วยกิต 
 ก. วิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    21  หน่วยกิต 

 040113001 เคมีสำหรับวิศวกร      3(3-0-6)  
   (Chemistry for Engineers)  
 040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร     1(0-3-1) 
   (Chemistry Laboratory for Engineers) 
 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1      3(3-0-6) 
   (Engineering Mathematics I) 
 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2      3(3-0-6) 
   (Engineering Mathematics II) 
 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3      3(3-0-6) 
   (Engineering Mathematics III)     
 040313005 ฟิสิกส์ 1        3(3-0-6) 
   (Physics I) 
 040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1       1(0-2-1) 
   (Physics Laboratory I)  
 040313007 ฟิสิกส์ 2        3(3-0-6) 
   (Physics II)  
 040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2       1(0-2-1) 
   (Physics Laboratory II)  
 
  ข. วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า      44  หน่วยกิต 
 020253001 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5) 
   (Engineering Drawing) 
 020253002 กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
   (Engineering Mechanics) 
 020253003 วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6)
   (Engineering Materials) 
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 020253004 วงจรไฟฟ้า       3(3-0-6) 
   (Electric Circuits)  
 020253005 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม      3(3-0-6)  
   (Engineering Electronics)  
 020253006 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6)  
   (Electromagnetic Fields) 
 020253007 ระบบควบคุม       3(3-0-6)   
   (Control Systems)   
 020253008 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า       3(3-0-6)  
   (Electrical Instrumentation and Measurement) 
 020253009 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า      1(0-3-1)    
   (Electrical Instrumentation and Measurement Laboratory) 
 020253010 การออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล     3(3-0-6)  
   (Digital and Logic Circuit Design)  
 020253011 ปฏิบัติการออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล    1(0-3-1) 
   (Digital and Logic Circuit Design Laboratory) 
 020253012 ไมโครคอนโทรลเลอร์      3(2-3-5)  
   (Microcontroller)  
 020253013 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1      3(0-6-2)  
   (Electrical Engineering Practice I)  
 020253014 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 2    3(0-6-2)  
   (Electrical Engineering Practice II)  
 020253015 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม        1(0-3-1)   
   (Engineering Electronics Laboratory)  
 020253016 ปฏิบัติการระบบควบคุม      1(0-3-1)    
   (Control System Laboratory)    
 020253017 ศึกษาโครงงานและสัมมนา     1(0-3-1)    
   (Project Study and Seminar)   
 020253018 โครงงานพิเศษ         3(0-6-3)    
   (Special Project )    
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2)  กลุ่มวิชาชีพ          38  หน่วยกิต  
ให้เลือกเพียงแขนงวิชาเดียวจากแขนงวิชาต่อไปนี้ 
ก. แขนงวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม  

- วิชาบังคับ     25   หน่วยกิต 
 020253101 เครื่องจักรกลไฟฟา       3(3-0-6) 

 (Electrical Machines)  
 020253102 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า     1(0-3-1) 
   (Electrical Machine Laboratory) 

020253103 การออกแบบระบบไฟฟ้า      3(3-0-6) 
   (Electrical System Design) 
 020253104 ระบบไฟฟ้ากำลัง       3(3-0-6) 
   (Electrical Power System) 
 020253105 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 
   (Electrical Safety)    
 020253106 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง     3(3-0-6) 
   (Power System Protection)  
 020253107 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน    3(3-0-6) 
   (Energy Conservation and Management)    
 020253108 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง      3(3-0-6)   
   (Power Electronics) 

 020253109 โรงต้นกำลังและสถานีจ่ายไฟฟ้า     3(3-0-6) 
   (Power Plants and Substations) 
 

- วิชาเลือก     13   หน่วยกิต 
 020253201 การวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม     3(2-3-5) 
   (Industrial Measurement and Control) 
  020253202 วิศวกรรมการซ่อมบำรุง      3(2-3-5) 
   (Maintenance Engineering) 
 020253203  การจัดการทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
   (Industrial Management) 
 020253204 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ    3(3-0-6) 
   (Robotic and Automation Engineering) 
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 020253205   เทคนิคการออปติไมซ์เบื้องต้นสำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง  3(3-0-6)  
   (Introduction to Optimization Techniques for Power System) 
 020253206 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง      3(2-3-5) 
   (Advanced Electrical Machines )   
 020253207 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า      3(2-3-5) 
   (Electric Drives) 
 020253208  การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า                 3(2-2-5) 
   (Electrical Engineering Drawing) 
 020253209 ระบบฟัซซีและโครงข่ายประสาทเทียม    3(3-0-6) 
   (Fuzzy System and Artificial Neural Network) 

 020253210 การผลิต การส่งจ่าย และการจำหน่ายไฟฟ้า    3(3-0-6) 
   (Electrical Power Generation, Transmission and Distribution) 
 020253211 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง      3(3-0-6) 
   (High Voltage Engineering) 
 020253212 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์     3(3-0-6) 
   (Sensors & Transducers) 
 020253213 พลังงานทดแทน       3(3-0-6) 
   (Renewable Energy) 
 020253214 วิศวกรรมวัสดุทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 
   (Electrical Engineering Materials)  
 020253215 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง     1(0-3-1)   
   (Power Electronics Laboratory)         
 020253216 ปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังข้ันสูง     1(0-3-1) 
   (Advanced Electric Power Laboratory) 

 020253217  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม  3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Power and Control Engineering) 
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ข. แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
- วิชาบังคับ     25   หน่วยกิต 

 020253301 ข่ายการสื่อสารและสายส่ง      3(3-0-6) 
   (Communication Network and Transmission Lines) 
 020253302 การสื่อสารแบบดิจิทัล       3(3-0-6) 
   (Digital Communication) 
 020253303 หลักการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   (Principles of Communicaiton) 
 020253304 สื่อสารทางแสง        3(3-0-6) 
   (Optical Communication) 
 020253305 วิศวกรรมไมโครเวฟ      3(3-0-6) 
   (Microwave Engineering) 
 020253306 วิศวกรรมสายอากาศ      3(3-0-6) 
   (Antenna Engineering) 
 020253307 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย     3(3-0-6) 
   (Data Communication and Networking) 
 020253308 สัญญาณและระบบ      3(3-0-6) 
   (Signal and System) 
 020253309  ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม     1(0-3-1) 
   (Telecommunication System Laboratory) 
 

- วิชาเลือก     13   หน่วยกิต 
 020253401 การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์     3(2-3-5) 
   (Microcontroller Applications) 
 020253402  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง           3(3-0-6) 
   (Advanced Electronic Engineering) 
 020253403  ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง     1(0-3-1) 
   (Advanced Electronic Engineering Laboratory) 
 020253404  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6) 
   (Electronic Circuit Design) 
 020253405  ปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์     1(0-3-1) 
   (Electronic Circuit Design Laboratory) 
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 020253406 คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า     3(3-0-6) 
   (Electromagnetic Wave and Field) 
 020253407 ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมขั้นสูง     1(0-3-1) 
   (Advanced Telecommunication System Laboratory)  
 020253408 ระบบคอมพิวเตอร์       3(3-0-6)   
   (Computer Systems) 
 020253409 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล     3(3-0-6) 
   (Digital Signal Processing) 
 020253410 การประมวลผลภาพดิจิทัล      3(3-0-6) 
   (Digital Image Processing) 
 020253411 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรม     3(3-0-6)
   (Numerical Methods for Engineering) 
 020253412 การสื่อสารเคลื่อนที่      3(3-0-6) 
   (Mobile Communication)  
 020253413 การสื่อสารแถบกว้าง      3(3-0-6) 
   (Broadband Communication) 
 020253414 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Electronic and Telecommunication Engineering) 
 

3)   กลุ่มวิชาการศึกษา         46  หน่วยกิต  
 020003221   หลักวิชาชีพครู        3(3-0-6) 
   (Teacher Profession) 
 020003222   ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา   3(3-0-6) 
   (Education Philosophy and Vocational Curriculum Development) 
 020003224 จิตวิทยาการศึกษา        3(3-0-6) 
   (Education Psychology) 
 020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา     3(3-0-6) 
   (Teaching Methods in Vocational and Technical Education) 
 020003226 การวิจัยทางการศึกษา       3(3-0-6) 
   (Educational Research) 
 020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน     3(2-2-5) 
   (Innovation and Instructional Media) 
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 020003228   การวัดและการประเมินผลการศึกษา     3(3-0-6) 
   (Educational Measurement and Evaluation) 
 020003229 การจัดการคุณภาพการศึกษา      2(2-0-4) 
   (Educational Quality Management) 
 020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1      3(1-4-4) 
   (Teaching Practice I) 
 020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2      3(0-6-4) 
   (Teaching Practice II) 
 020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3      3(0-6-4) 
   (Teaching Practice III) 
 020003233 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา  1    6(0-18-6) 
   (Teacher Profession Practice in Educational Institute  I) 
 020003234 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา  2    6(0-18-6) 
   (Teacher Profession Practice in Educational Institute  II) 
 020203223   ภาษาและวัฒนธรรม       2(2-0-4) 
   (Language and Cultures) 
 
 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 
  เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า             
พระนครเหนือเปิดสอน 
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3.1.4 แผนการศึกษา -  แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 
   -  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 020003221   หลักวิชาชีพครู        3(3-0-6) 
   (Teacher Professional)  
 020253001 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5) 
   (Engineering Drawing) 
 020253008 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า       3(3-0-6)  
   (Electrical Instrumentation and Measurement) 
 020253013 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1      3(0-6-2)  
   (Electrical Engineering Practice I)  
 040313005 ฟิสิกส์ 1        3(3-0-6) 
   (Physics I) 
 040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1       1(0-2-1) 
   (Physics Laboratory I)  

040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1      3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics I) 

 08xxxxxxx   วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา      3(x-x-x) 
   (Language Elective Course) 

     รวม        22(x-x-x)  
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-  แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 
-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 020203223   ภาษาและวัฒนธรรม       2(2-0-4) 
   (Language and Cultures) 
 020253009 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า      1(0-3-1)    
   (Electrical Instrumentation and Measurement Laboratory) 
 020253014 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 2    3(0-6-2)  
   (Electrical Engineering Practice II)  
 040113001 เคมีสำหรับวิศวกร      3(3-0-6)  
   (Chemistry for Engineers) 
 040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร     1(0-3-1) 
   (Chemistry Laboratory for Engineers) 
 040313007 ฟิสิกส์ 2        3(3-0-6) 
   (Physics II)  
 040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2       1(0-2-1) 
   (Physics Laboratory II)  
 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2      3(3-0-6) 
   (Engineering Mathematics II) 
 08xxxxxxx   วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา      3(x-x-x) 
   (Language Elective Course)   
 08xxxxxxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา     1(x-x-x) 
   (Physical Education Elective Course) 

 รวม       21(x-x-x)  
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-  แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 
-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 020003224 จิตวิทยาการศึกษา        3(3-0-6) 
   (Education Psychology) 
 020253003 วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6)
   (Engineering Materials) 
 020253004 วงจรไฟฟ้า       3(3-0-6) 
   (Electric Circuits)  
 020253005 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม      3(3-0-6)  
   (Engineering Electronics) 
 020253010 การออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล     3(3-0-6)  
   (Digital and Logic Circuit Design)  
 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3      3(3-0-6) 
   (Engineering Mathematics III)     
  020003103   คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม     3(2-2-5) 
   (Computer and Programming) 
 xxxxxxxxx   วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป      1(x-x-x) 
   (General Education Elective Course) 
      รวม            22(x-x-x) 
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-  แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 
-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา     3(3-0-6) 
   (Teaching Methods in Vocational and Technical Education) 
 020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน     3(2-2-5) 
   (Innovation and Instructional Media) 
 020253002 กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
   (Engineering Mechanics) 
 020253006 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6)  
   (Electromagnetic Fields) 
 020253007 ระบบควบคุม       3(3-0-6)   
   (Control Systems)  

020253011 ปฏิบัติการออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล    1(0-3-1) 
   (Digital and Logic Circuit Design Laboratory) 
 020253015 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม        1(0-3-1)  
   (Engineering Electronics Laboratory) 
 xxxxxxxxx   วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป      1(x-x-x) 
   (General Education Elective Course) 
 08xxxxxxx   วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา      3(x-x-x) 
   (Language Elective Course) 
      รวม            21(x-x-x) 
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-  แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 020003228   การวัดและการประเมินผลการศึกษา     3(3-0-6) 
   (Educational Measurement and Evaluation) 
 020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1      3(1-4-4) 
   (Teaching Practice I) 
 020253012 ไมโครคอนโทรลเลอร์      3(2-3-5)  
   (Microcontroller) 
 020253016 ปฏิบัติการระบบควบคุม      1(0-3-1)   
   (Control System Laboratory)   
 xxxxxxxxx   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     3(x-x-x) 
   (Social Sciences and Humanities Elective Course)  
 08xxxxxxx   วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา      3(x-x-x) 
   (Language Elective Course) 
 020253101 เครื่องจักรกลไฟฟ้า      3(3-0-6) 
   (Electrical Machines) 
 020253105 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 
   (Electrical Safety)     
     รวม             22(x-x-x) 
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-  แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 020003229 การจัดการคุณภาพการศึกษา      2(2-0-4) 
   (Educational Quality Management) 
 020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2      3(0-6-4)  
   (Teaching Practice II)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 
  (Free Elective Course) 

 020253102 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า     1(0-3-1) 
   (Electrical Machine Laboratory) 

 020253108 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง      3(3-0-6) 
   (Power Electronics)    
 020253109 โรงต้นกำลังและสถานีจ่ายไฟฟ้า     3(3-0-6) 
   (Power Plants and Substations) 

 0202xxxxx วิชาเลือกเฉพาะแขนงระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม  1(x-x-x) 
   (Power System and Control System Engineering 
   Elective Course) 
 0202xxxxx วิชาเลือกเฉพาะแขนงระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม  3(x-x-x) 
   (Power System and Control System Engineering 
   Elective Course) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3(x-x-x) 
   (Science and Mathematics Elective Course) 
      รวม           22(x-x-x) 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

31 
 

-  แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 020003226 การวิจัยทางการศึกษา       3(3-0-6) 
   (Educational Research) 
 020003222   ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา   3(3-0-6) 
   (Education Philosophy and Vocational Curriculum Development) 
 020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3      3(0-6-4) 
   (Teaching Practice III) 
 020253017 ศึกษาโครงงานและสัมมนา     1(0-3-1)   
   (Project Study and Seminar)  

020253103 การออกแบบระบบไฟฟ้า      3(3-0-6) 
   (Electrical System Design) 
 020253104 ระบบไฟฟ้ากำลัง       3(3-0-6) 
   (Electrical Power System) 
 0202xxxxx วิชาเลือกเฉพาะแขนงระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม  3(x-x-x) 
   (Power System and Control System Engineering 
   Elective Course) 
 0202xxxxx วิชาเลือกเฉพาะแขนงระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม  3(x-x-x) 
   (Power System and Control System Engineering 
   Elective Course) 

      รวม        22(x-x-x) 
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-  แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 020253018 โครงงานพิเศษ         3(0-6-3)    
   (Special Project )    
 xxxxxxxxx   วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป      3(x-x-x) 
   (General Education Elective Course) 
 xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 

  (Free Elective Course) 
 020253106 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง     3(3-0-6) 
   (Power System Protection) 
 020253107 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน    3(3-0-6) 
   (Energy Conservation and Management)     
 0202xxxxx วิชาเลือกเฉพาะแขนงระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม  3(x-x-x) 
   (Power System and Control System Engineering 
   Elective Course) 
 xxxxxxxxx   วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป      3(x-x-x) 
   (General Education Elective Course) 

     รวม       21(x-x-x) 
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-  แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 
 

ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 1 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
020003233 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา  1     6(0-18-6) 
  (Teacher Profession Practice in Educational Institute  I) 

        รวม            6(0-18-6) 
 
 

ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 2 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
020003234 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา  2     6(0-18-6) 
  (Teacher Profession Practice in Educational Institute  II) 

      รวม            6(0-18-6) 
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-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 020003228   การวัดและการประเมินผลการศึกษา     3(3-0-6) 
   (Educational Measurement and Evaluation) 
 020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1      3(1-4-4) 
   (Teaching Practice I) 
 020253012 ไมโครคอนโทรลเลอร์      3(2-3-5)  
   (Microcontroller) 
 020253016 ปฏิบัติการระบบควบคุม      1(0-3-1)   
   (Control System Laboratory)   
 xxxxxxxxx   วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    3(x-x-x) 
   (Social Sciences and Humanities Elective Course)  
 08xxxxxxx   วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา      3(x-x-x) 
   (Language Elective Course) 

020253301 ข่ายการสื่อสารและสายส่ง      3(3-0-6) 
   (Communication Network and Transmission Lines)  

 020253308 สัญญาณและระบบ      3(3-0-6) 
   (Signal and System) 
      รวม             22(x-x-x) 
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-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 020003229 การจัดการคุณภาพการศึกษา      2(2-0-4) 
   (Educational Quality Management) 
 020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2      3(0-6-4)  
   (Teaching Practice II)  

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 
  (Free Elective Course)      

 020253303 หลักการสื่อสาร        3(3-0-6) 
   (Principles of Communication) 

020253307 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย     3(3-0-6) 
   (Data Communication and Networking)  

0202xxxxx วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1(x-x-x)  
  (Electronics and Telecommunication Engineering  
  Elective Course) 
0202xxxxx วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3(x-x-x)  
  (Electronics and Telecommunication Engineering  
  Elective Course) 
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3(x-x-x) 

   (Science and Mathematics Elective Course) 
      รวม            21(x-x-x) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



มคอ.2 

36 
 

-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 020003226 การวิจัยทางการศึกษา       3(3-0-6) 
   (Educational Research) 
 020003222   ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา   3(3-0-6) 
   (Education Philosophy and Vocational Curriculum Development) 
 020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3      3(0-6-4) 
   (Teaching Practice III) 
 020253017 ศึกษาโครงงานและสัมมนา     1(0-3-1)   
   (Project Study and Seminar)  
 020253302 การสื่อสารแบบดิจิทัล       3(3-0-6) 
   (Digital Communication) 
 020253305 วิศวกรรมไมโครเวฟ      3(3-0-6) 
   (Microwave Engineering) 

0202xxxxx วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3(x-x-x)  
  (Electronics and Telecommunication Engineering  
  Elective Course) 
0202xxxxx วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3(x-x-x)  
  (Electronics and Telecommunication Engineering  
  Elective Course) 

      รวม        22(x-x-x) 
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-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
 020253018 โครงงานพิเศษ         3(0-6-3)    
   (Special Project )    

xxxxxxxxx   วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป      3(x-x-x) 
  (General Education Elective Course)   
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 
  (Free Elective Course) 

 020253304 สื่อสารทางแสง        3(3-0-6) 
   (Optical Communication) 
 020253306 วิศวกรรมสายอากาศ      3(3-0-6) 
   (Antenna Engineering) 
 020253309 ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม     1(0-3-1) 
   (Telecommunication System Laboratory) 

0202xxxxx วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3(x-x-x)  
  (Electronics and Telecommunication Engineering  
  Elective Course) 

 xxxxxxxxx   วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป      3(x-x-x) 
  (General Education Elective Course) 

     รวม       22(x-x-x) 
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-  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 
ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 1 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
020003233 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา  1     6(0-18-6) 
  (Teacher Profession Practice in Educational Institute  I) 

        รวม            6(0-18-6) 
 
 

ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 2 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง) 
020003234 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา  2     6(0-18-6) 
  (Teacher Profession Practice in Educational Institute  II) 

      รวม            6(0-18-6) 
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3.1.5  คำอธิบายรายวิชาทางการศึกษา 
 
020003101   คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาเบื้องต้น      1(1-1-2) 

  (Basic Computer for Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
Prerequisite : None 

  องค์ประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและการใช้งานระบบปฏิบัติ การใช้
งานเบื้องต้นของโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา การจัดทำเอกสารรายงาน การคำนวณ การนำเสนองาน 
และการปรับแต่งภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  อินเตอร์เน็ต และการสืบค้นข้อมูลเพ่ือประกอบการศึกษา 
จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
  Computer components and its operation, installing the operating system, 
application program for education, word processing, computation, presentation and digital 
photo program; Introduction to the Internet and search for education, ethics in using 
computers and information systems. 
 
020003103   คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม      3(2-2-5) 
  (Computer and Programming) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ลักษณะของตัวแปลภาษา การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การสร้างและการเรียกใช้ฟังก์ชัน การประมวลผลแฟ้มข้อมูล 
การทดสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดในโปรแกรม 
  Computer structure and components, hardware and software interaction; 
programming complier and translator; problems solving by computer programming; process 
of designing and developing applications with high-level language programming; creating and 
calling functions; data processing; testing and correcting errors in a program. 
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020003105 การถ่ายภาพเบื้องต้น       3(2-2-5) 
  (Basic Photography) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite : None 
  การจัดองค์ประกอบของภาพ ชนิดของกล้องถ่ายภาพ วิธีการใช้และการบำรุงรักษากล้องและ
ภาพ เลนส์ถ่ายภาพประเภทต่างๆ อุปกรณ์เสริมสำหรับการถ่ายภาพ ค่าความไวแสงและ   ค่าความสมดุลของ
แสงสีขาว การวัดแสงและการจัดแสง เทคนิคการปรับตั้งกล้องเพ่ือการถ่ายภาพประเภทต่างๆ 
  Composition of image, types of camera, usage and maintenance of camera, 
lens types, accessories for photography, ISO sensitivity and white balance, metering and 
lighting, techniques of photography; techniques in  camera setting for various types of 
photography.  
 
020003123 จรรยาบรรณวิชาชีพ       1(1-0-2) 
  (Professional Ethics) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite :  None 
  จริยธรรมสัมพันธ์ มิติของจริยธรรม ทฤษฎีจริยธรรม จริยธรรมและองค์กร จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ ความซื่อสัตย์และความภักดีต่อองค์กร ความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและผลประโยชน์ ทับซ้อน 
จรรยาบรรณและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
  Relative Ethics, dimensions of ethics, ethics theory, ethics and institutions, 
professional ethics, entrepreneur ethics, loyalty and honesty in the workplace, responsibility 
of entrepreneur and profession, ethical profession and conflict resolution, ethics and 
environment in The Workplace. 
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020003221 หลักวิชาชีพครู        3(3-0-6) 
  (Teaching Profession)  
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะของครูที่ดี และมาตรฐาน
วิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์
สุจริต  คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด การสร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การพัฒนาเนื้อหาวิชาและกลยุทธ์
การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ  การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้  เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละ
ให้สังคม การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  Importance of the teaching profession; roles and functions of teacher; good  
teacher  characteristics  and  teaching  profession standard;  teacher spirit;  laws related to 
teacher and teacher profession; good governance; honorable; moral and ethics of teaching 
profession, ethics of teaching profession as prescribed by the Teacher Council of Thailand;  
academic advancement and teaching profession development;  knowledge management of 
teaching profession; course content and teaching strategy development for enhancing 
students in analysis, synthesis and creation; seeking and using knowledge information to 
cope with change; interaction between teacher and students for enhancing student 
potential development; good performance of teacher spirit; public consciousness; social 
sacrifice; and profession ethics performance. 
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020003222 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา   3(3-0-6) 
  (Education Philosophy and Vocational Curriculum Development) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปรัชญา
การอาชีวศึกษา หลักการ แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและการ
ประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
หลักการแนวคิดและรูปแบบในการจัดทำหลักสูตร  หลักสูตรฐานสมรรถนะ   การวิเคราะห์หลักสูตร  และการ
จัดทำหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษาการนำหลักสูตรไปใช้  การประเมินผลหลักสูตร
และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
  Philosophy; concepts and theories in education; religion; economy; society 
and culture; vocational philosophy; principles; concepts and education management 
strategy for sustainable development and its application for vocational institute 
development; education analysis for sustainable development; concepts and forms of 
curriculum preparation; competency based curriculum; curriculum analysis and preparation; 
vocational and technical curriculum development; curriculum implementation; curriculum 
evaluation and its usage for curriculum improvement. 
                                                              
020003224 จิตวิทยาการศึกษา       3(3-0-6) 
  (Education Psychology) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนา
บุคลิกภาพ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา รูปแบบพื้นฐานของการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้ การถ่าย
โอนความรู้ วัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนรู้  ภูมิปัญญากับการเรียนรู้ การประยุกต์แนวคิดด้านจิตวิทยา  การ
วางแผนและการออกแบบการเรียนรู้  จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน  การใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  Fundamental psychology and human development psychology; 
individualization; personal development; learning psychology and education psychology; 
basic form of learning; principles of learning; knowledge transfer; organization culture and 
learning; wisdom and learning; application of psychological concepts; planning and learning 
design; guidance and counsel psychology; recommending learners for better quality of life; 
psychology for understanding and supporting students to reach their full learning potential. 
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020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา     3(3-0-6) 
  (Teaching Methods in Vocational and Technical Education) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการสอน การสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ หลักการ แนวคิด แนว
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และขั้นตอนการสอน การนำเข้าสู่บทเรียน การให้เนื้อหา     
การประยุกต์ใช้และ การประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา
ได้ การสร้างบรรยากาศ การจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนในสถานศึกษา 
  Learning theories and teaching principles; teaching in theory and practice; 
principles; concepts and guidelines for lesson plan preparation and implementation; learning 
management and learning environment; learning process and teaching sequence; 
motivation; information; application and progress evaluation of knowledge; classroom 
administration; classroom learning integration; theory and learning management model for 
analytical and creative thinking including problem solving; creating friendly environmental 
classroom for learner achievement; learning center development. 
 
020003226 การวิจัยทางการศึกษา       3(3-0-6) 
  (Educational Research) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  หลักการ แนวคิด และระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยทางด้านอาชีวะ และเทคนิค
ศึกษา การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนโครงการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย การ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการวิจัย สถิติเบื้องต้นเพ่ือการวิจัย การใช้ซอฟต์แวร์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน จรรยาบรรณนักวิจัย 
  Principles; concepts and educational research methodology; vocational and 
technical educational researches; usage and production of research to improve learning; 
research proposal writing; research conceptual framework; related literature and research 
review; research instrument; introduction to research statistic software for data analysis; 
writing research report; research result usage for teaching and learning process; research for 
learning and student development; research ethics. 
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020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน     3(2-2-5) 
  (Innovation and Instructional Media) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  ความหมายและความสำคัญของสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือการออกแบบ และพัฒนาสื่อการสอนทางด้านอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา   การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้เพ่ือการสื่อสาร 
  Definition and importance of instructional media; innovation and information 
technology; communication theory; principles; concepts; designing; applying and evaluating 
the instructional media; innovation and information technology for learning; content analysis 
for design and development of instructional media in vocational and technical education; 
applications and evaluation of instructional media; innovation and information technology 
for learning; information technology and applications for communication. 
 
020003228 การวัดและการประเมินผลการศึกษา     3(3-0-6) 
  (Educational Measurement and Evaluation) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์การสอนเพ่ือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การ
สร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ปฏิบัติการ
วัดและประเมินผล และการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  Importance of educational measurement and evaluation; principles, concepts 
and guidelines for learning measurement and evaluation; objective analysis for educational 
measurement and evaluation; creating tools for measurement and evaluation; basic statistic 
for measurement and evaluation in education; measurement and evaluation practice and 
usage of evaluation results for learner improvement. 
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020003229 การจัดการคุณภาพการศึกษา      2(2-0-4) 
  (Educational Quality Management) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  ความหมายและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานและองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบ  
และขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  การดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการคุณภาพ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
  Definition and importance of education quality assurance; principles, 
concepts and guidelines concerning educational quality management; standards and 
elements of education quality assurance; forms and procedures for education quality 
assurance; quality evaluation proceeding of learning activity; self-assessment report 
preparation; usage of educational quality assessment for learning quality improvement and 
for continuity development of educational quality management. 
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020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1       3(1-4-4) 
  (Teaching Practice I) 
  วิชาบังคับก่อน  : 020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
                      020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 
  Prerequisite   : 020003225 Teaching Methods in Vocational  
                                                and Technical Education   
                    020003227 Innovation and Instructional Media   
  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย  การออกแบบใบเนื้อหา  
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ  ข้อสอบ  การออกแบบและผลิตสื่อการสอน  การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การฝึก
ทักษะการถ่ายทอดพ้ืนฐาน และเทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา การฝึกการสอนแบบจุลภาค (Micro 
Teaching) ในสถานการณ์จำลองภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำ และตรวจปรับจากอาจารย์นิเทศประจำกลุ่ม 
  Lesson plan preparation for a variety of teaching purposes; design of 
information sheets; exercises; tests and examination; teaching media design and production; 
class teaching observation; skill training basic transfer and content transfer technique; 
simulation of micro-teaching practice under supervision and adjustment from group advisors. 
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020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2       3(0-6-4) 
  (Teaching Practice II) 
  วิชาบังคับก่อน  : 020003228  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
    020003230  ฝึกปฏิบัติการสอน 1 
    Prerequisite   : 020003228  Educational Measurement  
                                                          and Evaluation    
    020003230  Teaching Practice I                 
  การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาทฤษฎีในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา  การจัดทำแผน
บทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง  การออกแบบใบเนื้อหา  แบบฝึกหัด แบบทดสอบ  ข้อสอบ  และสื่อ
การสอนการวางแผนการสอน เทคนิคการสอน  และการแก้ปัญหาขณะทำการสอน การทดลองสอนวิชาทฤษฎี
ในสถานการณ์จำลอง  และการฝึกสอนในสถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน  การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน
และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
  Theoretical teaching practice in vocational and technical education; lesson 
plan preparation for self-education learners knowledge caution; design of information 
sheets; exercises; tests; examination and teaching media; lesson planning; teaching 
techniques and problem solving when teaching; simulation of theoretical teaching practice 
and real situations practice; practical examinations; examination checking; scoring and 
grading; analysis and teaching evaluation; research to resolve learner s’ problems and 
professional teacher development. 
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020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3        3(0-6-4) 
  (Teaching Practice III) 
  วิชาบังคับก่อน  :  020003231  ฝึกปฏิบัติการสอน 2 
  Prerequisite   :  020003231  Teaching Practice II  
  การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาประลองหรือปฏิบัติการโรงงาน  ในสาชาวิชาอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา  การจัดทำแผนบทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  การออกแบบชุดการสอนวิชาประลอง
หรือปฏิบัติการโรงงาน ใบงาน แบบทดสอบและอุปกรณ์ช่วยสอน การวางแผน การสอน เทคนิคการสอน     
การแก้ปัญหาขณะทำการสอน การทดลองสอนวิชาประลองหรือการปฏิบัติการโรงงานในสถานการณ์จำลอง
และการฝึกสอนในสถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติ  การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผล       
การเรียนการวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนและการพัฒนาความเป็นครู
มืออาชีพ  
  Laboratory teaching practice or workshop practice in vocational and technical 
education; lesson plans preparation for self-education learners; design of laboratory or 
workshop practice instruction set; worksheet; tests and teaching media; lesson plans; 
teaching techniques and problem solving during teaching; simulation of laboratory teaching 
practice or workshop practice and real situation practice; practical examination; examination 
checking; scoring and grading; analysis and teaching evaluation; research to resolve learner s’ 
problems and professional teacher development. 
 
020003233 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1     6(0-18-6) 
  (Teacher Profession Practice in Educational Institute I) 
  วิชาบังคับก่อน  :  020003232  ฝึกปฏิบัติการสอน 3 
  Prerequisite   :  020003232  Teaching Practice III  
  การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา  เพ่ือฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้  การประเมิน  
ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การปฏิบัติการสอนวิชาที่ได้รับ
มอบหมายในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย การวัดและการ
ประเมินผล  เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 
  Teacher profession practice in vocational institute for learning management 
skill practice; evaluation; improvement and conducting research for student development in 
vocational and technical education and performing other assigned tasks; learning assessment 
and evaluation for learner development; research study for learner development and 
learning or knowledge sharing in education seminar. 
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020003234 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2     6(0-18-6) 
  (Teacher Profession Practice in Educational Institute II) 
  วิชาบังคับก่อน   : 020003233 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 
  Prerequisite   : 020003233 Teacher Profession Practice in Educational 
                                                   Institute I  
  การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา เพ่ือฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้   การประเมิน 
ปรับปรุงและศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การปฏิบัติการสอนวิชาที่ได้รับ
มอบหมายในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษาและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  การวัดและประเมินผล
เพ่ือนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือแบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษาต่อเนื่องจากปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 
  Teacher profession practice in vocational institute for learning management 
skill practice; evaluation; improvement and conducting research for student development in 
vocational and technical education; performing other assigned tasks; learning assessment 
and evaluation for learner development; research study for learner development and 
learning or knowledge sharing in education seminar following from teacher profession 
practice in vocational institute I. 
 
020203223 ภาษาและวัฒนธรรม       2(2-0-4) 
  (Language and Cultures) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  ความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู การใช้ภาษาไทยและการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารความหมายอย่างถูกต้องในการเรียนการสอนหรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู 
การประยุกต์ใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
  Importance of Thai language and culture for being a teacher; Thai and foreign 
languages usage for communication and teaching profession development; listening, 
speaking, reading, writing skill in Thai and foreign for accurate communication in teaching and 
learning or related to teaching profession; application of different language and culture for 
peaceful coexistence. 
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020253001 การเขียนแบบวิศวกรรม       3(2-2-5)  
   (Engineering Drawing) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
   พ้ืนฐานงานเขียนแบบและมาตรฐานการเขียนแบบ งานเขียนตัวเลขและตัวอักษร การเขียน
รูปทรงเรขาคณิต การฉายภาพ   การเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ การกำหนดขนาดและพิกัดเผื่อ ภาพตัด 
การเขียนภาพเกลียว ภาพช่วย การเขียนภาพมือเปล่า การเขียนแบบภาพประกอบแยกชิ้นและภาพ  
ประกอบรวม พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 
  Basic drawing and drawing standard; lettering and font; orthographic 
projection; orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning and tolerancing; 
sections, auxiliary views and development; freehand sketches, detail and assembly drawings; 
basic computer-aided drawing. 
  
020253002 กลศาสตร์วิศวกรรม        3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
  Prerequisite   :  None  
  ระบบแรง แรงลัพธ์ สภาวะสมดุล แรงกระจายและของไหลสถิต จลนศาสตร์และพลศาสตร์
ของอนุภาคและวัตถุที่มีรูปทรงแน่นอน กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดล          
และโมเมนตัม 
  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. 
 
020253003 วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6)
  (Engineering Materials) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ของ
กลุ่มวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และคอมโพสิต คุณสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสลายตัว     
ของวัสดุ 
  Study of relationship between structures, properties, production processes 
and applications of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and 
composites; mechanical properties and materials degradation. 
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020253004 วงจรไฟฟ้า        3(3-0-6) 
  (Electric Circuits)  
  วิชาบังคับก่อน  :  040203112  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
  Prerequisite   :  040203112  Engineering Mathematics II 
  คำจำกัดความและหน่วย องค์ประกอบวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์โนดและเมธ ทฤษฎี
วงจรไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุ กฎของโอห์ม กฎของเดอร์ชอฟฟ์ ทฤษฎีวางซ้อน 
ทฤษฏีของเทวินินและนอร์ตัน วงจรอันดับ 1 และวงจรอันดับ 2 เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรกำลังไฟฟ้า
กระแสสลับ ระบบวงจรสามเฟส 
  Definition and unit; circuit elements; node and mesh analysis; circuit 
theorems; resistance, inductance, and capacitance; Ohm’s law; Kirchoff ‘s law; superposition 
theorem; Thevenin ’s theorem and Norton ‘s theorm; first and second order circuits; phasor 
diagram; AC power circuits; three-phase systems. 
 
020253005 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม       3(3-0-6)  
  (Engineering Electronics)  
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คุณลักษณะทางกระแส แรงดัน และความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจร BJT,MOS,CMOS และ BICMOS ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้
งานโมดูลแหล่งจ่ายกำลัง 
  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. 
 
020253006 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า       3(3-0-6)  
  (Electromagnetic Fields) 
  วิชาบังคับก่อน  :  040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
  Prerequisite   :  040203211 Engineering Mathematics III 
  สนามไฟฟ้าสถิตย์ ตัวนำและไดอิเล็กตริก การเก็บประจุ การพาและการนำกระแสไฟฟ้า ความ
ต้านทานสนามแม่เหล็กสถิตย์ วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการของแมกซ์เวลลล์ 
  Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection and 
conduction currents; resistance, magnetostatic fields, magnetic materials; inductance; time-
varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations. 



มคอ.2 

52 
 

020253007 ระบบควบคุม        3(3-0-6)   
  (Control Systems)  
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจำลองระบบในโดเมนเวลาและ
โดเมนความถี่ แบบจำลองไดนามิกส์และผลตอบสนองทางไดนามิกส์ของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบ
อันดับสอง การควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด การควบคุมแบบป้อนกลับย้อนกลับและความไว ชนิดของการ
ควบคุมแบบป้อนกลับ หลักการและเกณฑ์เสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพของระบบ 
  Mathematical models of systems; transfer function; system models on time 
domain and frequency domain; dynamic models and dynamic responses of systems; first 
and second order systems; open-loop and closed-loop control; feedback control and 
sensitivity; types of feedback control; concepts and conditions of system stability, methods 
of stability test. 
 
020253008 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า        3(3-0-6)  
  (Electrical Instrumentation and Measurement) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจัดแบ่งประเภทของเครื่องวัดและลักษณะสมบัติ 
การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันในไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรงโดยใช้เครื่องมือวัด        
แบบแอนะลอกและดิจิทัล การวัดกำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลังและพลังงาน การวัดความต้านทาน ความนำ 
ความจุ การวัดความถี่และคาบ สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร์ และการปรับเครื่องมือวัดเข้าสู่ภาวะ
มาตรฐาน 
  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. 
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020253009 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า       1(0-3-1)    
  (Electrical Instrumentation and Measurement Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน : 020213008  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
  Prerequisite  : 020213008  Electrical Instrumentation and Measurement) 
  การประลองเกี่ยวกับการวัดไฟฟ้า ภายใต้หัวข้อบรรยายในวิชาการวัดและเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นตาม
เนื้อหาวิชา  มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคว าม
ประพฤติเรียบร้อย 
  Laboratory in electrical measurement which correlate with electrical 
measurement subject; Training provides students with the skills to use technology to 
measure electrical quantities properly in accordance with the course. This course is mainly 
supported the students in term of critical thinking, have a thoughtfulness to solve problems, 
be responsibility for their job or their duties, and be good behavior. 
 
020253010 การออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล      3(3-0-6)  
  (Digital and Logic Circuit Design)  
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  ระบบตัวเลขและคณิตศาสตร์บูลีน  ลอจิกเกท  การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรลอจิก     
วงจรรวมและการประยุกต์ วงจรเข้ารหัสและวงจรถอดรหัส  มัลติเพลกเซอร์  และ ดีมัลติเพลกเซอร์  
วงจรมัลติไวเบรเตอร์  การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรเรียงลำดับสัญญาณแบบพ้องจังหวะและไม่พ้อง
จังหวะ โปรแกรมเมเบิลลอจิกอาร์เรย์และการประยุกต์ สัญญาณรบกวนในระบบดิจิทัล  
  Number systems and boolean algebra; logic gate; analysis and design of 
digital circuit; integrated circuit and application; encoder circuit and decoder circuit, 
multiplexer and demultiplexer; multivibrator circuit; analysis and design of asynchronous 
and synchronous sequential circuit; programmable logic array and application; noise in digital 
system. 
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020253011 ปฏิบัติการออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล     1(0-3-1) 
  (Digital and Logic Circuit Design Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน :  020213009  ปฏิบัติการวัดทางไฟฟ้า 
      020213010  การออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทัล  
  Prerequisite  : 020213009  Electrical Measurement Laboratory 
    020213010  Digital and Logic Circuit Design 
  หัวข้อในการทดลอง จะพิจารณาหัวข้อและรายละเอียดตามหัวข้อในการออกแบบวงจรลอจิก
และดิจิทัล ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นตาม
เนื้อหาวิชา มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความ
ประพฤติเรียบร้อย 
  Topics in this Laboratory depend on course description of digital and logic 
circuit design. Training provides students with the skills to use technology to measure 
electrical quantities properly in accordance with the course. This course is mainly supported 
the students in term of critical thinking, have a thoughtfulness to solve problems, be 
responsibility for their job or their duties, and be good behavior. 
 
020253012 ไมโครคอนโทรลเลอร์       3(2-3-5)  
  (Microcontroller)  
  วิชาบังคับก่อน : 020003103 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม 
  Prerequisite  : 020003103 Computer and Programming 
  สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรม
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยความจำ หน่วยอินพุตและหน่วยเอาต์พุต พ้ืนฐานไดอะแกรม ชุดคำสั่ง      
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาซี การพัฒนาโปรแกรม การอินเตอร์รัพ ตัวนับ 
ตัวจับเวลา ห้วงเวลาการทำงานและสัญญาณควบคุม การเชื่อมโยงอุปกรณ์ภายนอกผ่านหน่วยส่งและรับข้อมูล
พ้ืนฐาน การแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิทัลและการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะลอก  
  Microcomputer architecture; microprocessor architecture; microcontroller 
architecture; memory unit; input unit and output unit; basic diagram; instruction set; 
assembly programming; C programming; program development; interrupt; counter; timmer; 
cycle of operation and signal control; interfacing with external perphiperal via basic output 
and basic input; analog to digital conversion and digital to analog conversion. 
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020253013 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1       3(0-6-2)  
  (Electrical Engineering Practice I)  
  วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  ฝึกปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและงานปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยใช้ทักษะพ้ืนฐาน การใช้เครื่องมือวัดพ้ืนฐาน การร่างแบบ การตะไบ การเลื่อย การเจาะ 
การเจาะรูฝังหัวสกรู การผายปากรู การรีมเมอร์ การเจาะรูทำเกลียว การทำเกลียวด้วยมือ การบัดกรี การทำ
และพันหม้อแปลงไฟฟ้า การประกอบแผ่นวงจรพิมพ์ การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ความละเอียด
รอบคอบ มีวินัยในการทำงาน 
  Basic electrical engineering practice and practical working related to electrical 
engineering by using basic skills of instrument usage; drafting; filing; sawing; drilling; 
counterboring; reaming; countersinking; tapping; soldering; transformer winding; printed 
circuit board assembly; systematical planning; circumspection; work discipline. 
 
020253014 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 2     3(0-6-2)  
  (Electrical Engineering Practice II) 
  วิชาบังคับก่อน : 020213013   ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1 
  Prerequisite  : 020213013   Electrical Engineering Practice  I 
  ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมไฟฟ้า การเดินสายวงจรควบคุม การพัน
มอเตอร์ งานติดตั้ งเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น  งานออกแบบลายวงจรพิมพ์  งานทำ
แผ่นวงจรพิมพ์ การใช้พีแอลซีเบื้องต้น เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความ
ละเอียดรอบคอบและมีวินัยในการทำงาน 
  Practical working related to electrical engineering; motor control wiring; motor 
winding; installation of air conditioning and refrigeration; printed circuit board design and 
manufacture; basic of PLC usage; systematical planing, circumspection; work discipline. 
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020253015 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม         1(0-3-1)  
  (Engineering Electronics Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน : 020253009  ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                        
    020253005  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
  Prerequisite  :  020213009  Electrical Instrumentation and Measurement  
            Laborotory 
    020253005  Engineering Electronics  
  การประลองเกี่ยวกับอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมหัวข้อบรรยายในวิชา 
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม เน้นในการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวงจร และการประยุกต์ใช้งานของอุปกรณ์ชนิด  
ต่าง ๆ  ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นตาม
เนื้อหาวิชา  มีทักษะในการคิด  มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความ
ประพฤติเรียบร้อย 
  Laboratory in electronic devices and electronic circuits which correlate with 
engineering electronic subject emphasized on analysis and application of circuits and 
devices. Training provides students with the skills to use technology to measure electrical 
quantities properly in accordance with the course. This course is mainly supported the 
students in term of critical thinking, have a thoughtfulness to solve problems, be 
responsibility for their job or their duties, and be good behavior. 
 
020253016 ปฏิบัติการระบบควบคุม       1(0-3-1)   
  (Control System Laboratory)  
  วิชาบังคับก่อน :  020253007   ระบบควบคุม 
  Prerequisite  :  020253007   Control System 
  การประลองเก่ียวกับระบบควบคุมป้อนกลับ ภายใต้หัวข้อบรรยายในวิชาระบบควบคุม ฝึกให้
นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นตามเนื้อหาวิชา  มี
ทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีความประพฤติ
เรียบร้อย 
  Laboratory experiments on topics covered in Control Systems. Training 
provides students with the skills to use technology to measure electrical quantities properly 
in accordance with the course. This course is mainly supported the students in term of 
critical thinking, have a thoughtfulness to solve problems, be responsibility for their job or 
their duties, and be good behavior. 
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020253017 ศึกษาโครงงานและสัมมนา      1(0-3-1)   
  (Project Study and Seminar)  
  วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  Prerequisite   : None 
  ปฏิบัติการศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนแบบเสนอโครงงานโดยใช้
ทฤษฎีการบริหารโครงการ  มีการประเมินผลจากการนำเสนอโครงงาน โดยรายงานความก้าวหน้า และการ
สอบต่อคณะกรรมการประจำวิชา 
  Educational practice and data collection; analysis; design and proposal writing 
from project management theory to present the department committee; Proposed project 
must be evaluated from the department committee. 
 
020253018 โครงงานพิเศษ          3(0-6-3)    
  (Special Project)   
  วิชาบังคับก่อน :  020253017  ศึกษาโครงงานและสัมมนา 
  Prerequisite   : 020213017  Project Study and Seminar 
   ปฏิบัติการทำโครงงานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนหรืองานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานความก้าวหน้า การสอบโครงงานต่อคณะกรรมการประจำวิชา 
  Practical project for development in area of technical education or electrical 
engineering; progress evaluation; progress report; presentation and project examination by 
department committee. 
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020253101 เครื่องจักรกลไฟฟา        3(3-0-6) 
  (Electrical Machines)  
  วิชาบังคับก่อน  :  020213004 วงจรไฟฟ้า   
                   :  020213006 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า   
  Prerequisite   :  020213004 Electric Circuits  
     020213006 Electromagnetic Fields 
  วงจรแม่เหล็ก หลักการของการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วมในวงจร
แม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส  หลักการของเครื่องจักรกลหมุน เครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ    
1 เฟส และ 3 เฟส การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟา 
  Magnetic circuits; principles of electromechanical energy conversion; energy 
and coenergy in magnetic circuits; single phase and three phase transformers; principles of 
rotating machines; DC machines; AC machines construction; synchronous machines; single 
phase and three phase induction machines; protection of machines. 
 
020253102 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า      1(0-3-1) 
  (Electrical Machine Laboratory)   
  วิชาบังคับก่อน  : 020253101  เครื่องจักรกลไฟฟ้า                      
  Prerequisite  :  020213101  Electrical Machines  
  หัวข้อการทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า ที่ เน้นทางด้าน      
หม้อแปลง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์กระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส มอเตอร์เหนี่ยวนำ     
ฝึกให้นักศึกษา  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นตามเนื้อหาวิชา 
มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความประพฤติ
เรียบร้อย 
  The experiment topics and electrical machine  are corresponded.              
The contents of this course focus on transformer, DC generator, synchronous generator, 
induction motor and principles of electrical measures. Training provides students with the 
skills to use technology to measure electrical quantities properly in accordance with the 
course. This course is mainly supported the students in term of critical thinking, have a 
thoughtfulness to solve problems, be responsibility for their job or their duties, and be good 
behavior. 
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020253103 การออกแบบระบบไฟฟ้า       3(3-0-6) 
  (Electrical System Design) 
  วิชาบังคับก่อน : 020253004 วงจรไฟฟ้า 
  Prerequisite  : 020253004 Electric Circuits 
  แนวคิดและการวางแผนการออกแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสและมาตรฐาน แผนการส่ง
จ่ายกำลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและเคเบิล ช่องร้อยสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า การคำนวณภาระ
ทางไฟฟ้า การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังและการออกแบบวงจรคาปาซิเตอร์แบงค์  การออกแบบวงจร      
แสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า รายการโหลด สายป้อน สายเมน ระบบจ่าย
ไฟฟ้าฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร ระบบการต่อลงดิน 
  Basic design concepts; codes and standards; power distribution schemes; 
electrical wires and cables; raceways; electrical equipment and apparatus; load calculation; 
power factor improvement and capacitor bank circuit design; lighting and appliances circuit 
design; motor circuit design; load, feeder, and main schedule; emergency power systems; 
short circuit calculation; grounding systems for electrical installation. 
 
020253104 ระบบไฟฟ้ากำลัง        3(3-0-6) 
  (Electrical Power System) 
  วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
  Prerequisite   :   None 
  โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบเปอร์ยูนิต คุณลักษณะและ
แบบจำลองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณลักษณะและแบบจำลองของหม้อแปลงไฟฟ้า พารามิเตอร์และ
แบบจำลองของสายส่ง พารามิเตอร์และแบบจำลองของสายเคเบิล การไหลของกำลังไฟฟ้าเบื้องต้น         
การคำนวณฟอลต์เบื้องต้น 
  Electrical power system structure; AC power circuits; per unit system; 
generator characteristics and models; power transformer characteristics and models; 
transmission line parameters and models; cable parameters and models; fundamental of 
load flow; fundamental of fault calculation. 
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020253105 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า       3(3-0-6) 
  (Electrical Safety)    
  วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
  Prerequisite   :   None 
 อันตรายและการป้องกันภาวะภัยจากไฟฟ้ตามมาตรฐาน อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากไฟฟ้า ผลของ
กระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์ ไฟฟ้าดูด ศักย์ชวงกาว ศักย์สัมผัส การคายจุของไฟฟ้าสถิต การอาร์คและ
การป้องกัน การแยกระบบทางไฟฟ้า ระบบกราวด์ ขอบเขตและการป้องกัน การทดสอบความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า คำแนะนำความปลอดภัยระบบไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานไฟฟ้า 
  Electrical Hazards and safety measures; causes of electrical accidents and 
injuries; electric shock; step and touch potentials; electrostatic discharge (EDS); electrical arc 
flash and protection; electrical isolation; practical grounding, bonding and shielding; 
electrical safety testing; circuit protection devices; electrical safety guidance for low-voltage 
and high-voltage systems; electrical safety in the workplaces. 
 
020253106 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง      3(3-0-6) 
  (Power System Protection) 
  วิชาบังคับก่อน  :   020253104  ระบบไฟฟ้ากำลัง 
  Prerequisite   :   020253104  Electrical Power System 
               การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้นในทางปฏิบัติ หม้อแปลงเครื่องวัดและตัวแปรสัญญาณ
อุปกรณ์ป้องกันและระบบการป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและการป้องกันความผิดพร่องลงดิน การป้องกัน
แบบผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้ไพลอทรีเลย์ การป้องกัน
มอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การป้องกันบัส อุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิทัล
เบื้องต้น 
  Fundamental of protection practices; instrument transformer and transducers; 
protection devices and protection systems; overcurrent and earth fault protection; 
differential protection; transmission line protection by distance relaying; transmission line 
protection by pilot relaying; motor protection; transformer protection; generator protection; 
bus zone protection; introduction to digital protection devices. 
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020253107 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน     3(3-0-6) 
  (Energy Conservation and Management)   
  วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
  Prerequisite   :   None 
   พ้ืนฐานประสิทธิภาพพลังงาน หลักการของประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์และการบริหาร    
จัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิคการใช้พลังานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับระบบแสง
สว่าง ความร้อน ความเย็น และระบบอากาศ (HVAC) มอเตอร์อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม          
การอนุรักษ์พลังงาน และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
  Fundamental of energy efficiency; principle of energy efficiency in building 
and industry; load management; laws and regulations of energy conservation; energy 
management and analysis in building and industrial; technical aspects to use energy 
efficiently in lighting systems, heating and ventilating and air-conditioning (HVAC) systems, 
industrial motor; co-generation; energy conservations and economic analysis. 
 
020253108 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง       3(3-0-6)   
  (Power Electronics) 
  วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 
  Prerequisite  :   None  
  ลักษณะสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง หลักการของคอนเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์ 
ชนิดเอซีทูดีซี  คอนเวอร์เตอร์ชนิดดีซีทูดีซี คอนเวอร์เตอร์ชนิดเอซีทูเอซี คอนเวอร์เตอร์ชนิดดีซีทูเอซี   
  Characteristics of power electronics devices; principles of power converters; 
AC to DC converter, DC to DC converter, AC to AC converter, DC to AC converter. 
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020253109 โรงต้นกำลังและสถานีจ่ายไฟฟ้า     3(3-0-6) 
  (Power Plants and Substations) 

  วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
  Prerequisite   :   None 
  เส้นโค้งภาระ โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  แหล่งพลังงานทดแทน ชนิดของสถานีไฟฟ้า
ย่อย อุปกรณ์ที่ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบอัติโนมัติของสถานีไฟฟ้าย่อย การ
ป้องกันฟ้าผ่าในสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบการลงดิน  
  Load curve; diesel power plant; steam power plant; gas turbine power plant; 
combined cycle power plant; hydro power plant; nuclear power plant; renewable energy 
sources; type of substation; substation equipment; substation layout; substation automation, 
lightning protection for substation; grounding systems. 
 
020253201 การวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม      3(2-3-5) 

(Industrial Measurement and Control)  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite  : None 
  การใช้อุปกรณ์การวัดและควบคุมที่ใช้กับปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าในอุตสาหกรรม ทฤษฎี
ของเซนเซอร์และทรานดิวส์เซอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม การปรับแต่งสภาพสัญญาณ การเชื่อมต่อเซนเซอร์
และ ทรานดิวส์เซอร์กับระบบในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของเซนเซอร์ การรับข้อมูลสัญญาณ 
(DAQ) ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำหรับการวัดและควบคุม เครื่องมือวัดเสมือนจริง โครงสร้างของพีแอลซี 
(PLC) ภาษาสำหรับโปรแกรมพีแอลซี ซีเควนซ์เชียลฟังก์ชันชาร์ต ฟังก์ชันบล็อก อุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ของ
ระบบพีแอลซี เทคนิคการป้อนข้อมูล การเลือกใช้และการติดตั้ง การควบคุมพีแอลซีขั้นสูง เทคนิคการใช้คำสั่ง
เฉพาะการควบคุมด้วยสัญญาณแอนะลอก การติดต่อสื่อสารระหว่างพีแอลซี การทดสอบระบบควบคุมแบบ
เชื่อมโยง การใช้งาน พีแอลซีในงานอุตสาหกรรม 
  The use of measurement and control devices for electrical engineering 
problems in the industry; sensors and transducers in industry; singnal enhancement; sensor 
and transducer interfacting in industrial system; sensor application; data acquisition (DAQ) 
with computer; computer program for measurement and control ; Programmable Logic 
Control (PLC) structure ; PLC programming language ; sequential function chart; function 
block; PLC peripheral; input technique; selection and installation; PLC advanced control; 
analog control application technique; communication between PLC; testing of system 
interface; PLC applications in industry. 
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020253202 วิศวกรรมการซ่อมบำรุง       3(2-3-5) 
(Maintenance Engineering) 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite  : None 

  ฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงของจริงโดยใช้หลักการ PBL โดยบูรณาการทฤษฎีทุกสาขา เครื่องมือ 
เครื่องมือวัดทุกชนิด ทักษะทั้ง 4 และประสาทสัมผัสทั้ง 4 เพ่ือค้นหา ทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์            
ตามหลักการ 5G, 5M, FMEA โดยอ้างอิงมาตรฐานทางกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ของชิ้นส่วน บริภัณฑ์
เครื่องจักรกล เช่น แรงดัน กระแส คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสั่นสะเทือน ระบบการบำรุงรักษา 5G, BM, PM, 
PdM ความปลอดภัยของเครื่องมือและบริภัณฑ์ 
  Maintenance practice with PBL using Theory; instrument; tools;  4’s practice 
and 4’s sensation to find problems from testing, checking and analysis based on various 
principles such as 5M, FMEA; electrical, electronic components and various mechanical 
equipment standards such as voltage, current, electromagnetic waves, vibration; 
maintenance techniques such as Breakdown Maintenance (BM), Preventive Maintenance 
(PM), Predictive Maintenance (PdM); safety of people, tools and various materials. 
 
020253203 การจัดการทางอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  (Industrial Management) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

Prerequisite  : None 
  การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม แนวความคิดด้านการจัดการ การบริหารการตัดสินใจ        
การวางแผน การจัดการยุทธศาสตร์ การควบคุม การจัดองค์กร ภาวะผู้นำ การจูงใจ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการและควบคุมการผลิต การเพ่ิมผลผลิต มาตรฐานคุณภาพและการผลิต ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ 
  Industrial m anagem ent; concept of m anagem ent ; decis ion m aking 
management; planning; strategic mamagement; management control; organization; 
leadership ; motivation ; hum an resource m anagem ent; productivity control and 
management; productivity improvement; quality standard and manufacturing; information 
system for management. 
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020253204 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ     3(3-0-6) 
  (Robotic and Automation Engineering) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

Prerequisite  : None 
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน คุณสมบัติเฉพาะหุ่นยนต์ การวิเคราะห์  จลศาสตร์

และจลนศาสตร์แขนกลผกผัน การควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกล การวิเคราะห์พลศาสตร์ของแขนกลและ
การควบคุมแรง พลวัตของแขนกลและการควบคุมทางเดินและการกำหนดทางเดิน  การประยุกต์ใช้แขนกล 
ชนิดของการเคลื่อนที่ตัวขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่เชิงเส้นและเคลื่อนที่เชิงมุม ตัวขับเคลื่อนด้วยกำลัง
ของไหลชนิดเคลื่อนที่เชิงเส้นและเคลื่อนที่เชิงมุม อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็ วและตำแหน่งที่ทำงานด้วยไฟฟ้า 
ระบบนิวแมติกส์และอุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับงานอัตโนมัติ ตัววัดปริมาณ การควบคุมในระบบส่งกำลังและ   
ลำเรียงในงานอุตสาหกรรม หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องจักรซี เอ็นซี   (CNC) และการเขียน
โปรแกรมควบคุมการทำงานเบื้องต้น 

 Industrial robot application and application; robot specification; forward and 
inverse kinematic; robot’s motion control; robot’s dynamic analysis and force control; robot 
trajectories planning; electric linear and rotary actuators; fluid linear and rotary actuators; 
speed and position sensing devices; pneumatic and sensors for automation process; 
industrial sensors; conveyor control system for automation process; principles of CNC 
machine and manipulate. 
 
020253205 เทคนิคการออปติไมซ์เบื้องต้นสำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง                     3(3-0-6) 
 (Introduction to Optimization Techniques for Power System) 
 วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 

Prerequisite  : None 
 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น  การออปติไมซ์แบบเป็นเชิงเส้น  การออปติไมซ์แบบไม่เป็นเชิงเส้น      
การหาค่าเหมาะที่สุดที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับ วิธีเชิงตัวเลขสำหรับการหาค่าเหมาะที่สุดที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับ  วิธีเชิง
ตัวเลขสำหรับการหาค่าเหมาะที่สุดที่มีเงื่อนไขบังคับ การประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาในระบบไฟฟ้ากำลัง 

Fundamental of linear algebra; linear optimization; nonlinear optimization; 
solution of optimization unconstraint; numerical methods for optimization unconstraint; 
numerical methods for optimization with constraint;  application for problem solving in 
power system. 
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020253206 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง        3(2-3-5) 
  (Advanced Electrical Machines) 
  วิชาบังคับก่อน  : 020253101  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  

Prerequisite   : 020253101  Electrical Machines  
  วงจรไฟฟ้าเหนี่ยวนำ หม้อแปลงสามเฟส การขนานหม้อแปลงไฟฟ้า กำลังและแรงบิดในระบบ
แม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องกำเนิดและมอเตอร์กระแสตรงในขณะทรานเซียนท์  การเริ่มเดินเครื่องและการควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ซิงโครนัส เครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสขณะทรานเซียนท์ การเริ่มเดินของมอเตอร์ซิงโครนัส การเริ่มเดิน การเบรก
และการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส   หลักการทำงานและคุณสมบัติของมอเตอร์
เหนี่ยวนำเฟสเดียว  

Induction circuit; three-phase transformer; parallel transformer; power and 
torque of the electromagnetic system; DC motors and generators in transient state; start-up 
and speed control of DC motor; synchronous generator characteristic; synchronous generator 
paralleliztaion; transient of synchronous machine; start-up of synchronous motor, brake and 
speed control of three phase induction motors; principles and properties of single-phase 
induction motor. 
   
020253207 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า       3(2-3-5) 

  (Electric Drives) 
  วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
  Prerequisite:  None 
  ส่วนประกอบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ลักษณะสมบัติของภาระ ขอบเขตทำงานของการ
ขับเคลื่อน วิธีการเบรกมอเตอร์ การส่งผ่านกำลังและขนาด ลักษณะสมบัติของแรงบิดและความเร็วในมอเตอร์
ไฟฟ้า การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว
มอเตอร์ การประยุกต์การขับเคลื่อนอัตโนมัติในโรงงาน 
  Electric drive components, load characteristics, operating region of drives, 
braking methods of motors, power transmission and sizing, torque-speed characteristics of 
electric motors, DC motor drives, AC motor drives, servo drive systems, applications of drives 
in industrial automation. 
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020253208 การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า            3(2-2-5) 
(Electrical Engineering Drawing) 

  วิชาบังคับก่อน  :  020253001  การเขียนแบบวิศวกรรม 
  Prerequisite   :  020253001  Engineering Drawing 
  สัญลักษณ์และความหมาย ชนิดของแบบและการใช้งาน งานเขียนแบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
งานเขียนแบบควบคุมมอเตอร์ พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 
  Symbols and meaning; types of diagram and using; electrical drawing and 
lighting; motor control drawing; electronic drawing; basic computer-aided drawing. 
 
020253209 ระบบฟัซซีและโครงข่ายประสาทเทียม     3(3-0-6) 
  (Fuzzy System and Artificial Neural Network) 
  วิชาบังคับก่อน  :  020253007 ระบบควบคุม 
 Prerequisite   :  020253007  Control Systems 
  ทฤษฎีของฟัซซี ความสัมพันธ์แบบฟัซซี ตรรกะของฟัซซีและการหาเหตุผลอย่างประมาณ          
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟัซซี แบบจำลองฟัซซี การแปลงค่าเป็นสมาชิกฟัซซี (Fuzzify) กฎฟัซซี การแปลงค่า
สมาชิกฟัซซีเป็นค่าใช้งาน (Defuzzify) การควบคุมและการประยุกต์ใช้งานฟัซซี ทฤษฎีของโครงข่ายประสาท
เทียม แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมอย่างง่าย ประเภทต่าง ๆ ของโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่าย
ประสาทเทียมแบบมีการเรียนรู้และไม่มีการเรียนรู้ สมการสำหรับการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้งาน การใช้
งานร่วมกันระหว่าง  ฟัซซีและโครงข่ายประสาทเทียม การประยุกต์ใช้งานระบบฟัซซีและโครงข่ายประสาท
เทียมในงานวิศวกรรม 
  Fuzzy theory; fuzzy relations ; fuzzy logic and reasoning ; fuzzy theory 
applications; fuzzy models; fuzzification; fuzzy rules; fuzzy membership; defuzzify; fuzzy 
control and applications; neural network theory; neural network models; types of neural 
networks; neural network learning and non-learning; learning equation and applications ; 
fuzzy and neural network applications; fuzzy systems and neural network application in 
engineering. 
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020253210 การผลิต การส่งจ่าย และการจำหน่ายไฟฟ้า     3(3-0-6) 
  (Electrical Power Generation, Transmission and Distribution)   
  วิชาบังคับก่อน :  020253004 วงจรไฟฟ้า 
  Prerequisite  :  020253004 Electric Circuit  
  ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ส่วนประกอบของระบบส่งจ่ายไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้ากำลัง พารามิเตอร์ของ
สายส่งไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสในระบบส่งจ่าย ระบบจำหน่ายไฟฟ้า  การก่อสร้างสาย
จำหน่ายพลังไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้ากำลัง 
  Electrical transmission; component of distribution system; transmission line; 
electrical transmission line parameter; voltage and current in transmission system; 
distribution system; construction of power distribution line; high voltage substation; electrical 
equipment in electrical system.  
 
020253211 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง       3(3-0-6) 
  (High Voltage Engineering) 
  วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
  Prerequisite   :  None 
 การใช้งานไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง การกำเนิดแรงดันสูงสำหรับ
การทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน เบรกดาวน์ของค่าคง
ตัวในก๊าซ ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง การเกิดประกายและการป้องกัน       
การประสานการฉนวน 
  Uses of high voltage and overvoltage in power systems; generation of high 
voltage for testing; high voltage measurement techniques; electric field stress and insulation 
techniques, breakdown of gas; liquid and solid dielectric; high voltage testing techniques; 
lightning and protection; insulation coordination. 
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020253212 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์      3(3-0-6) 
  (Sensors & Transducers) 
  วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
  Prerequisite:  None 
  แนะนำอุปกรณ์การวัดและควบคุม ทรานสดิวเซอร์แบบดิจิทัลและแอนะลอก เทคนิคการวัด
ความดัน ตัวส่งสัญญาณความแตกต่างความดันการวัดไหลของเหลวที่ประกอบด้วยมิเตอร์ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และวิธีพิเศษ การวัดอุณหภูมิ แบบสัมผัสและไม่สัมผัสด้วยวิธีทางไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ ชนิดของการวัดระดับ
ของเหลว การวัดระดับของเหลวทางตรงและทางอ้อมด้วยวีธีความดันอุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธีพิเศษ ตัว
ควบคุมแบบธรรมดา 
  Introduction to measurement and control devices; analog and digital 
transducers; pressure measurement techniques; differential pressure transmitter; fluid flow 
measurement includes primary meters, secondary meters and special methods; 
measurement of temperature includes non-electric methods, electric methods and radiation 
method; types of liquid level measurement, direct liquid level measurement, indirect liquid 
level measurement includes hydrostatic pressure methods, electrical methods and special 
methods; conventional controller. 
 
020253213 พลังงานทดแทน        3(3-0-6) 
  (Renewable Energy) 
  วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
  Prerequisite:  None 
  แหล่งกำเนิดพลังงานและพลังงานทดแทน ศักยภาพพลังงานทดแทน ความแตกต่างของ
เทคโนโลยีพลังงานและพลังงานและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล 
ความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมือง คลื่นน้ำในทะเล เซลส์เชื้อเพลิง การเก็บรักษา
พลังงาน กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและนโยบายพลังงานทดแทน แนวทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
  Introduction to energy systems and renewable energy resources; potential of 
renewable resources; difference of conventional and renewable energy technologies; 
renewable technologies such as solar, wind, biomass, geothermal, biogas, municipal solid 
waste, wave energy, fuel cell; energy storages; laws, regulations, and policies of renewable 
energy; economics aspects 
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020253214 วิศวกรรมวัสดุทางไฟฟ้า       3(3-0-6) 
  (Electrical Engineering Materials)  
  วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
  Prerequisite   :   None 
  โครงสร้างและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ คุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ คุณสมบัติทาง
ไฟฟ้าของตัวนำ สารกึ่งตัวนำ ตัวนำยิ่งยวด ไดอิเลกทริก และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุในไฟฟ้ากำลัง 
  Structure of materials; electrical properties of materials; magnetic properties of 
materials; electrical conductors; Introduction to semiconductor devices; superconductivity; 
solid, liquid and gas dielectrics; applications of materials in electrical power. 
 
020253215  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง       1(0-3-1)  
  (Power Electronics Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน :  020253009  ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
    020253108  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
  Prerequisite :  020253009  Electrical Instrumentation and Measurement  
           Laboratory 
    020253108  Power Electronics 
  การปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง  ที่ครอบคลุมหัวข้อบรรยายในวิชา
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง  เน้นในการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวงจร และการออกแบบวงจรต่าง ๆ  ฝึกให้
นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นตามเนื้อหาวิชา  มี
ทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย  มีความประพฤติ
เรียบร้อย 
  Laboratory experiments on topics covered in Power Electronics; focuses on 
the characteristics of the circuit and their designs. Training provides students with the skills 
to use technology to measure electrical quantities properly in accordance with the course. 
This course is mainly supported the students in term of critical thinking, have a 
thoughtfulness to solve problems, be responsibility for their job or their duties, and be good 
behavior. 
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020253216 ปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังข้ันสูง      1(0-3-1) 
  (Advanced Electric Power Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

Prerequisite  : None 
  หัวข้อการทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง         
การออกแบบไฟฟ้าโรงต้นกำลังและสถานีจ่ายไฟฟ้า การผลิตการส่งจ่ายและการจำหน่ายไฟฟ้า 
  Laboratory experiment topics covered in Electrical Machine, Electrical Power, 
Electrical System Design, Power Plant and subitation, Electrical Power Generation, 
Transmission and Distribution. 

 
020253217 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม  3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Power and Control Engineering) 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

Prerequisite  : None 
  หัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจ หรือพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาของวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
  Topics that are interesting or new developments in the field of electrical 
power engineering. 
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020253301   ข่ายการสื่อสารและสายส่ง       3(3-0-6) 
  (Communication Network and Transmission Lines) 
  วิชาบังคับก่อน  :   020253006  สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
  Prerequisite   :   020253006  Electromagnetic Fields 
 การสื่อสารแบบใช้สายและแบบไร้สาย โครงข่ายสื่อสารแบบใช้สาย ความสัมพันธ์ของเมตริกซ์วาย 
แซท เอฟ จี และ เอช การเชื่อมต่อและพ้ืนฐานของวงจร การแปลงโครงข่าย ขนาดการส่ง เทคนิควงจรการส่ง
สัญญาณ การกรองคลื่น ตัวลดทอน การแมตซ์อิมพีแดนซ์ ทฤษฎีสายส่ง สมการสายส่ง ผลเฉลยสำหรับความถ่ี
ต่ำ ความถี่กลาง และความถี่สูงของสายส่ง ค่าคงที่ปฐมภูมิและทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อน 
อัตราส่วนคลื่นนิ่ง คุณลักษณะของสายส่งเมื่อต่อกับโหลดแบบลัดวงจร เปิดวงจร สายส่งแบบไร้การสูญเสียและ
แบบที่มีการสูญเสีย การสะท้อน การสะท้อนคลื่นในคาบของเวลา แผนภาพการตีกลับ การส่งสัญญาณความ
แตกต่าง ส่วนประกอบของสายส่ง ชนิดของสายเคเบิลและสายคู่แบบไม่หุ้มฉนวน สายโคแอคเชี่ยล มาตรฐาน
สายเคเบิลในปัจจุบัน 

  Wire and wireless communication; wire communication network; Y, Z, F, G, H 
matrix, relation; connection and basic circuits, network transformation, transmission 
quantities, signal transmission circuit techniques, wave filters, attenuator, impedance 
matching, transmission line theory, line equation, solution for low, medium, high 
frequencies, primary and secondary constant; incident and reflected waves, standing wave 
ratio, line characteristics for open, short, terminated load, lossless, and lossy lines; 
reflections in time domain, bounce diagrams, near-end and far-end crosstalk differential 
signaling, composite line, types of cable, and unshielded twisted pair, coaxial cable; current 
cable standards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

72 
 

020253302 การสื่อสารแบบดิจิทัล       3(3-0-6) 
  (Digital Communication) 
  วิชาบังคับก่อน  :   020253303  หลกัการสือ่สาร 
  Prerequisite   :   020253303  Principles of Communication 
  ทบทวนทฤษฎีความน่าจะเป็น และกระบวนการสุ่ม ปริภูมิสัญญาณ แบนด์วิดช์ไนควิสต่ำสุด; 
การตรวจหาสัญญาณ ช่องสัญญาณเกาส์ขาวแบบบวก เทคนิคการมอดูเลตแบบดิจิทัล การมอดูเลตแบบ      
ซิกมา-เดลต้า การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ; เทคนิคการเข้าจังหวะ; การปรับช่องสัญญาณ บทนำทฤษฎีข่าวสาร
เบื้องต้น การเข้ารหัสสัญญาณจากแหล่งกำเนิดการเข้ารหัสช่องสัญญาณ ระบบหลายช่องสัญญาณ  ระบบ
หลายช่องสัญญาณและหลายพาหนะ เทคนิคการแผ่สเปกตรัมการจางหายของช่องสัญญาณ 
  Review of probability and random process; signal space; minimum Nyquist 
bandwidth; signal detections; AWGN, digital modulation techniques, sigma-delta, 
performance analysis; synchronization; equalization; introduction of information theory; 
source coding; channel coding; multichannel and multicarrier systems; spread spectrum 
techniques; multipath fading channels. 
 
020253303 หลักการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  (Principles of Communication) 
  วิชาบังคับก่อน  :   020253308  สัญญาณและระบบ 
  Prerequisite   :   020253308  Signal and System 
  รูปแบบการสื่อสารแบบใช้สาย และแบบไร้สาย สัญญาณ และการวิเคราะห์สัญญาณ
สเปกตรัมของสัญญาณ เขตการประยุกต์ใช้งานอนุกรมฟูรีเยร์ และการแปลงฟูรีเยร์ ระบบการมอดูเลตแบบ    
เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบี ดับเบิ้ลยูบีเอฟเอ็ม และบีเอ็ม สัญญาณรบกวนในระบบการสื่อสาร
แบบแอนะลอก การมอดูเลตแบบไบนารีเบสแบนด์ ทฤษฎีการสุ่มแบบไนควิสต์ และการควอนไทซ์ การมอดู
เลตแบบพีซีเอ็ม ดีเอ็ม เทคนิคการมัลติเพล็กช์ แนะนำระบบสายส่ง การแพร่กระจายคลื่นวิทยุส่วนประกอบ
ของระบบการสื่อสารไมโครเวฟ ดาวเทียม และใยแก้วนำแสง 
  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; introduction to transmission lines, radio 
wave propagation, microwave components and communication, satellite communications, 
optical communication. 
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020253304 สื่อสารทางแสง        3(3-0-6) 
  (Optical Communication) 
  วิชาบังคับก่อน  :   020253301  ข่ายการสื่อสารและสายส่ง 
  Prerequisite   :   020253301  Communication Network and Transmission Lines 
  ท่อนำคลื่นแบบไดอิเล็กตริกรูปทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพร่กระจาย โครงสร้างและชนิด
ของสายใยแก้วนำแสง พารามิเตอร์สายใยแก้วนำแสง การผลิตเส้นใยแก้วนำแสง ประเภทสายใยแก้วนำแสง 
เครื่องส่งสัญญาณแสง เครื่องรับแสง ความเสื่อมโทรมของสัญญาณ การลดทอนและการกระจายตัวในระบบ
เชื่อมโยงสัญญาณแสง ตัวทวนสัญญาณแสงและเครื่องขยายเสียง การคำนวณงบประมาณของระบบการ
เชื่อมโยง การมัลติเพล็กซ์ในระบบการเชื่อมโยงสัญญาณแสง แนะนำระบบการสื่อสาร เอฟทีทีเอ๊กซ์ 
  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. 
 
020253305 วิศวกรรมไมโครเวฟ       3(3-0-6) 
  (Microwave Engineering) 
  วิชาบังคับก่อน  :   020253006  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
  Prerequisite   :   020253006  Electromagnetic Fields 
  การทบทวนสมการแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบ สายส่งไมโครเวฟและท่อนำคลื่น การวิเคราะห์
ข่ายงานไมโครเวฟ อิมพีแดนซ์และแรงดันและกระแสไฟฟ้าเทียบเคียง แมททริกซ์แบบเอส กราฟการไหลของ
สัญญาณ การแมทชิ่งอิมพีแดนซ์และการปรับแต่ง ตัวเรโซแนนท์ไมโครเวฟ ตัวแบ่งกำลังและตัวคับปลิ้งแบบมี
ทิศทาง ตัวกรองความถ่ีไมโครเวฟ จุดเชื่อมโยงสัญญาณไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด ระบบเรดาร์ การแพร่กระจาย
คลื่นไมโครเวฟ พ้ืนฐานของการวัดสัญญาณไมโครเวฟ การประยุกตใ์ช้งาน 
  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. 
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020253306 วิศวกรรมสายอากาศ       3(3-0-6) 
  (Antenna Engineering) 
  วิชาบังคับก่อน  :   020253006  สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
  Prerequisite   :   020253006  Electromagnetic Fields 

คำนิยามพ้ืนฐานและทฤษฎีของสายอากาศ แหล่งกำเนิดไอโซทรอปิก แบบรูปสนามและกำลัง 
สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราการขยาย ประสิทธิภาพ โพราไลเซชัน อิมพีแดนซ์ด้านเข้าและแบนด์วิดท์ 
สมการส่งผ่านของฟรีส การแพร่พลังงานจากองค์ประกอบกระแส ผลกระทบของพ้ืนดิน ลักษณะสมบัติของ
รูปการแพร่พลังงานของสายอากาศเส้นลวด สายอากาศแถวลำดับ สายอากาศยากิ-อูดะ สายอากาศล็อก       
พิริออดิก สายอากาศอะเพอร์เจอร์ สายอากาศไมโครสตริป สายอากาศแบบใหม่ที่มีใช้ในปัจุบันการวัดลักษณะ
สมบัติของสายอากาศ 
  Basic definitions and theory of antenna; isotropic point source; power and 
field patterns; directivity and gain; efficiency, polarization; input impedance and bandwidth; 
Friis transmission equation, radiation from current elements; ground effects; radiation 
properties of wire antenna; array antenna; Yagi-Uda antenna and log-periodic antenna; 
aperture antenna; microstrip antenna; modern antenna for current applications; antenna 
characteristics measurement. 
 
020253307 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย      3(3-0-6) 
  (Data Communication and Networking) 
  วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี 
  Prerequisite   :   None 
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น ระดับชั้นของสถาปัตยกรรมเครือข่ายข้อมูล โพรโทคอล    
แบบจุดต่อจุดและการเชื่อมโยง แบบจำลองการหน่วงบนเครือข่ายข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง          
การควบคุมการไหล การควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายเฉพาะถิ่น เครือข่ายสวิตช์ การหาเส้นทางใน
เครือข่ายข้อมูล ความปลอดภัยเครือข่าย ระบบและสถาปัตยกรรมเครือข่ายคลาวด์ มาตรฐานต่าง ๆ 
  Introduction to data communications and networks; layered network 
architecture; point-to-point protocols and links; delay models in data networks; medium-
access control protocols; flow control; error control; local area network; switching network; 
routing in data networks; network security; cloud network, architecture and system; 
standards. 
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020253308 สัญญาณและระบบ       3(3-0-6) 
  (Signal and System) 
  วิชาบังคับก่อน  :  040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
  Prerequisite   :  040203211 Engineering Mathematics III 
 แบบจำลองทางคณิตศาตรของสัญญาณและระบบ คุณสมบัติของระบบ วิธีทางเวลาและความถี่
สำหรับจำลองและวิเคราะห์สัญญาณและระบบ ระบบในรูปแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ระบบแบบเชิงเส้นไม่
แปรเปลี่ยนตามเวลา การวิเคราะห์เสถียรภาพและผลตอบสนองทางความถี่ของระบบ การแปลงฟูริเยร์และ
การประยุกต์ใช้ การแปลงแบบแซดและการประยุกต์ การสุ่มสัญญาณ 
 Mathematical model of signal and system; system property; time domain and 
frequency domain for modeling and analysis signal and system; continuous system and 
discrete system; linear time invariant system; stability analysis and freqrency response of 
system; fourier series; fourier transform and application; z transform and application; 
sampling. 
 
020253309 ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม      1(0-3-1) 
  (Telecommunication System Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  Prerequisite  :  None 
  วงจรสื่อสารพ้ืนฐานต่าง ๆ วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถี่ ในย่านความถี่ต่ำและ
ความถี่ไมโครเวฟ วงจรแม็ทชิ่ง  การวัดและการออกแบบสายอากาศ สายส่งสัญญาณ การใช้งานเครื่องมือวัด
ในระบบสื่อสาร มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย และ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  Basic communication circuits; Oscillator circuits; Low frequency and 
microwave filter circuits; Matching circuits; Measurement and antenna design; Transmission 
lines; Application of instrument in communication system; Thinking skill, judgment in 
systematically problem solving, responsibility, orderliness and work safety. 
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020253401  การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์      3(2-3-5) 
  (Microcontroller Applications) 
  วิชาบังคับก่อน : 020253012  ไมโครคอนโทรลเลอร์  
  Prerequisite : 020253012   Microcontroller 
  โมดูลฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อ  การแสดงผลแบบแอลอีดี  การแสดงผลแบบเจ็ดส่วน แอล
ซีดี สวิตช์แบบเมตริกซ์ การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นและมาตรฐานการส่งข้อมูล I2C หรือ SPI หน่วยความจำ
ภายนอก นาฬิ กาเวลาจริง การสร้างสัญญาณ พัลส์ วิดธ์มอดู เลชัน  การเชื่ อมโยงข้อมูลระหว่าง
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  Hardware module and interfacing; LED display; seven-segment display; LCD; 
matrix switches; basic communication and communication standards ; I2C or SPI; external 
memory; real-time clock; creation of pulse-width modulation signal; data transfer between 
microcontroller and computer; applications of mocrocontroller. 
 
020253402  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง            3(3-0-6) 
  (Advanced Electronic Engineering) 
  วิชาบังคับก่อน : 020253005  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
  Prerequisite  : 020253005  Engineering Electronics 
  โมเดลของทรานซิสเตอร์ในวงจรที่ใช้กับสัญญาณขนาดเล็ก การวิเคราะห์วงจรที่ประกอบด้วย
ทรานซิสเตอร์ตัวเดียวและหลายตัว การตอบสนองความถี่ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรขยายที่มีการป้อนกลับ วงจรขยายแบบจูนด์ วงจรกำเนิดสัญญาณ การประยุกต์ไปใช้งานวงจรรวมในงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
  Transistor model for small-signal circuits; circuit analysis of single transistor 
and multi-stage transistors; frequency response of electronic circuits; analysis and design of 
negative feedback amplifiers; tuned amplifier circuit; oscillator circuit, applications of 
integrated circuits in electronics.   
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020253403  ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง      1(0-3-1) 
  (Advanced Electronic Engineering Laboratory)  
 วิชาบังคับก่อน :  020253402  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 
 Prerequisite  : 020253402  Advanced Electronic Engineering 
  การประลองเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมหัวข้อบรรยาย       
ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมขั้นสูง ในการวิเคราะห์ลักษณะคุณสมบัติของวงจรและผลของการทำงาน วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรม และฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นตามเนื้อหาวิชา มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 
มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย 
  This crouse is a study practical of electronics circuits and devices which correlate 
with Advanced Electronic Engineering subject. Emphasis is on analysis of circuits, devices and 
industrial applications. Student will be trained to have competency as follows: measurement 
technology, thinking skill, systematically problem solving, responsibility, orderliness and good 
behavior. 
 
020253404  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6) 
  (Electronic Circuit Design) 
  วิชาบังคับก่อน  :  020253402  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 

Prerequisite  : 020253402  Advanced Electronic Engineering 
  การออกแบบและประยุกต์ใช้งานออปแอมป์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน ๆ การลด
สัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมของสัญญาณในแผ่นวงจรพิมพ์ การออกแบบวงจรแอนะลอก
และวงจรดิจิทัลในงานอุตสาหกรรม วงจรควบคุม วงจรในงานสื่อสาร  

 Design and applications of operational amplifiers and other electronic 
devices; noise reduction in electronic circuits; signal behaviors in printed circuit board; design 
of analog and digital circuits in industries; control circuits; circuits in communications. 
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020253405 ปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์     1(0-3-1) 
  (Electronic Circuit Design Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน :  020253404  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

Prerequisite  : 020253404  Electronic Circuit Design 
  การประลองเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมหัวข้อ
บรรยายในวิชาออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ในการวิเคราะห์ลักษณะคุณสมบัติของวงจรและผลของ          
การทำงาน  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรม และฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นตามเนื้อหาวิชา มีทักษะในการคิด มีวิจารณญาณ
ในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย  มีความประพฤติเรียบร้อย 
  This crouse is a study practical of electronic circuits and devices which 
correlate with Electronic Circuit Design subject. Emphasis is on analysis of electronic circuits 
for industrial applications. Student will be trained to have competency as follows: 
measurement technology, thinking skill, systematically problem solving, responsibility, 
orderliness and good behavior. 
 
020253406 คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6) 
  (Electromagnetic Wave and Field) 
  วิชาบังคับก่อน  : 020253006  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
  Prerequisite   : 020253006  Electromagnetic  Fields 
  สมการแมกช์เวลล์ เงื่อนไขของขอบเขต คลื่นระนาบ ขั้วคลื่น คุณสมบัติของตัวกลางชนิด  
ต่าง ๆ  การแพร่กระจายของคลื่นระนาบ ความหนาแน่นกำลังไฟฟ้า ทฤษฎีสายส่งความถี่สูง หลักการของท่อ
นำคลื่น หลักการของสายอากาศ  หลักการสายใยแก้วนำแสง  เครื่องมือวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
  Maxwell equation, boundary conditions, plan wave, polarization, various 
medium characteristics, plan wave propagation, power flux density, high transmission line 
theory, principle of waveguide, antenna, and optical fiber, electromagnetic wave 
instrumentations. 
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020253407 ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมขั้นสูง      1(0-3-1) 
  (Advanced Telecommunication System Laboratory)  
  วิชาบังคับก่อน : 020253309 ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม  

Prerequisite  : 020253309 Telecommunication System Laboratory 
              ระบบสายส่งความถี่สูง เทคโนโลยีสายใยแก้วนำแสง เทคโนโลยีไมโครเวฟ เทคโนโลยี
สายอากาศ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีการวัดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นตามเนื้อหาวิชา มีทักษะในการคิด มี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย 
  High frequency transmission line; fiber optic techhonlogy; microwave 
technology; antenna technology; wireless communication technology; various 
communication technologies; Student will be trained to have competency as follows: 
measurement technology, thinking skill, systematically problem solving, responsibility, 
orderliness and good behavior. 
 
020253408 ระบบคอมพิวเตอร์        3(3-0-6)   
  (Computer Systems) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

Prerequisite   :  None  
  สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก การเขียนโปรแกรมควบคุม และระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 

 Computer architecture; structure of computer system; design of small-size 
computer system; controlled programming and other computer systems in industry. 
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020253409 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล      3(3-0-6) 
  (Digital Signal Processing) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  สัญญาณต่อเนื่องทางเวลาและไม่ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์สเปกตรัม เดซิเมชันและการ
ประมาณค่าในช่วง การเปลี่ยนอัตราการสุ่ม การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่อง วิธีความน่าจะเป็นในการ
ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การออกแบบตัวกรองดิจิทัลแบบเอฟไออาร์และไอไออาร์ ระบบมัลติเรทและ
ฟิลเตอร์แบงค์ การแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง การประยุกต์การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การประมวล
ภาพ การประมวลคำพูดและสัญญาณเสียง การประมวลแถวลำดับและการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 
  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. 
 
020253410  การประมวลผลภาพดิจิทัล       3(3-0-6) 
  (Digital Image Processing) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี   
  Prerequisite   :  None 
  การรับรู้ด้วยตา ระบบการมองเห็น  การแปลงภาพ 2 มิติ การแปลงภาพ 3 มิติ แบบจำลองสี   
การประมวลผลภาพสองระดับ การตรวจจับขอบภาพ การแปลงฟูริเยร์แบบ 1 มิติ การแปลงฟูริเยร์แบบ 2 มิติ    
การสร้างภาพเคลื่อนไหว ซอฟต์แวร์ที่เก่ียวกับการประมวลผลภาพ 
  Visual perception; vision system in human; two dimensional transform; three 
dimensional transform; color model; binary image processing; edge detection; one 
dimensional fourier transform; two dimensional fourier transform; image animation; software 
in digital image processing. 
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020253411 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรม       3(3-0-6)
  (Numerical Methods for Engineering) 
  วิชาบังคับก่อน  : 0402031111  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 
  Prerequisite   : 040203111   Engineering Mathematics I 
 หลักการของการคำนวณเชิงตัวเลข การประมาณความแม่นยำในการคำนวณ การคำนวณราก
ของสมการเชิงเส้น การหาค่าเหมาะสมที่สุด การหาคำตอบเชิงเลขของเมทริกซ์ การประมาณค่าในช่วงและ
นอกช่วง การหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข 
 Numerical techniques; numerical errors in computation; root finding of linear 
equation; optimization; numerical soluition of matrix; interpolation and extrapolation; 
numerical integration and differentiation. 
 
020253412 การสื่อสารเคลื่อนที่       3(3-0-6) 
  (Mobile Communication)  
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี   
  Prerequisite   :  None 
  ระบบการสื่อสารแบบไร้สาย ทฤษฎี หลักการระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ ลักษณะสมบัติและ
ผลกระทบของการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ เทคนิคการมอดูเลต การเข้ารหัสเสียงพูด การเข้ารหัสช่องสัญญาณ 
ไดเวอร์ซิตี้ เทคนิคการมัลติเพลกซ์ อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบสำหรับระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ มาตรฐานการ     
สื่อสารเคลื่อนที่ในปัจจุบัน 3จี 4จี 5จี และ ในอนาคต ระบบเซลลูล่าร์ การเข้าถึงหลายทางและการจัดการ     
การแทรกสอด ขนาดความจุของช่องสัญญาณแบบไร้สาย ขนาดความจุของผู้ใช้งาน ระบบไมโม 
  Wireless communication system; theory, principle of mobile communication 
system; characteristic and impact of radio propagation; modulation techniques; speech 
coding; diversity channel coding; multiplexing technique; interconnection components for 
mobile communication system; standards of current mobile communication, 3G, 4G, 5G and 
beyond; cellular systems: multiple access and interference management, capacity of 
wireless channels, multiuser capacity; MIMO system. 
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020253413 การสื่อสารแถบกว้าง       3(3-0-6) 
  (Broadband Communication) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี   
  Prerequisite   :  None 
  หลักการของการสื่อสารเครือข่ายแถบความถี่กว้างสำหรับระบบโทรศัพท์สวิตชิ่ง โทรศัพท์
แบบ VOIP โครงข่ายพ้ืนฐานแบบ WAN; ATM, VPN, FDDI, DSL และเทคโนโลยีในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ต SDH วิศวกรรมจราจร และคุณภาพของบริการ; FITH, WLANS, เครือข่าย PON DWDM; ทฤษฎี
การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า PLC สำหรับแถบความถี่แคบ และแถบความถี่กว้างมาตรฐาน เครือข่ายการสื่อสาร
ผ่านสายไฟฟ้า 
  Principles of broadband communication networks for switching telephone 
system, VoIP telephone, WAN infrastructure; ATM, VPN, FDDI, DSL and current techniques; 
Internet, intranet; SDH, traffic engineering and QoS; FITH, WLANS, PON DWDM network; 
theory of power line communications (PLC) for narrowband, broadband communications, 
standards of PLC-based Networking. 
 
020253414 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Electronic and Telecommunication Engineering) 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

Prerequisite   :  None  
  หัวข้อต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจ หรือพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และโทรคมนาคม 

Interesting various topics, or developments of novel technologies in the 
electronics and telecommunications engineering field. 
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030953115 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต       3(2-2-5) 
  (Meditation for Life Development) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  จุดประสงค์ของการทำสมาธิ วิธีการ จุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ ลักษณะของการบริกรรม 
ลักษณะและประโยชน์ของสมาธิ การต่อต้านสมาธิ และการนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
  Objectives of meditation, methods, starting point of meditation practice, 
characteristics and benefit of meditation, meditation hindrance, application of meditation in 
daily life. 
 
040113001 เคมีสำหรับวิศวกร        3(3-0-6) 
  (Chemistry for Engineers) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์  อะตอม โมเลกุล ไอออน มวลสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี 
โครงสร้างของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน พันธะเคมี  รูปร่าง
โมเลกุล  แก๊ส  ของเหลว   ของแข็ง  สารละลาย  อุณหพลศาสตร์ เคมี   จลนพลศาสตร์เคมี   สมดุลเคมี  
สมดุลไอออน และเคมีไฟฟ้า 
  Matters and scientific measurement, atoms, molecules, ions, stoichiometry,  
electronic  structure of  the  atoms,  periodic  properties, representative elements, 
nonmetal, transition metals,  chemical  bonds,  shape  of  molecules,  gas, liquid and solid, 
solution, thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, and 
electrochemistry. 
 
040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร      1(0-3-1)               
  (Chemistry Laboratory for Engineers) 
  วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีสำหรับวิศวกร หรือเรียนร่วมกัน 
  Prerequisite  : 040113001 Chemistry for Engineers or co-requisite 
  ปฏิบัติการต่างๆ ที่มี เนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 
040113001 เคมีสำหรับวิศวกร 
  All experiments are corresponded to the course of 040113001 Chemistry for 
Engineers.  
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040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป       3(3-0-6) 
  (General Mathematics) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite  : None 
  โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ เหตุผลเชิงอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผล และความ
สมเหตุสมผล ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว ฟังก์ชันมูลฐาน อัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธ์  ลำดับ
และอนุกรม ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  คณิตศาสตร์ด้านการเงิน การประยุกต์ท่ีเลือกให้สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 
  Mathematical structure,  inductive and deductive reasoning, arguments and 
their validity, rectangular and polar coordinate systems, elementary functions, rates of 
change and derivatives, sequences and series, introduction to graph theory, mathematics of 
finance, applications of selected topics. 
 
040203111  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1        3(3-0-6) 
   (Engineering Mathematics I) 
   วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
   Prerequisite   :  none  
  ฟังก์ชัน  สมการอิงตัวแปรเสริม  พิกัดเชิงขั้ว  ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์  การหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปรจริง  การประยุกต์ของอนุพันธ์  รูปแบบไม่กำหนด  ปริพันธ์  เทคนิคการ
หาปริพันธ์  การประยุกต์ของปริพันธ์  การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
  Function, parametric equations, polar coordinates, limit and continuity, 
derivative, differentiation of real-valued functions of a real variable, applications of 
derivative, indeterminate forms, integral, techniques of integration, applications of integral, 
numerical integration. 
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040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  
  (Engineering Mathematics II) 
  วิชาบังคับก่อน  :  040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
  Prerequisite   :  040203111 Engineering Mathematics I  
  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรม
อนันต์  การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน  พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ  แคลคูลัสของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร  อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์  ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ 
 Improper integrals, mathematical induction, sequence and series of real numbers, 
infinite series, Taylor series expansions of elementary functions, surface in three-dimensional 
space, calculus of several variables, partial derivative and applications, multiple integral and 
applications. 
 
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3       3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics III) 
  วิชาบังคับก่อน  :  040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
  Prerequisite   :  040203112 Engineering Mathematics II  
  พีชคณิตของเวกเตอร์  เส้นตรง  ระนาบ  ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์  เส้นโค้งปริภูมิ  อนุพันธ์และ
ปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์  เกรเดียนท์  เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์  ปริพันธ์ตามเส้น  ปริพันธ์ตามพ้ืนผิว  
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง  และการประยุกต์ของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
  Vector algebra, lines, planes, vector-valued functions, space curves, 
derivatives and integrals of vector-valued functions, gradient, curl and divergence, line 
integrals, surface integrals, ordinary differential equations, first-order differential equations, 
higher-order differential equations, applications of ordinary differential equations. 
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040313005 ฟิสิกส์ 1         3(3-0-6) 
  (Physics I) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
  Prerequisite   :  None  
  เวกเตอร์  กลศาสตร์การเคลื่อนที่   การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและเส้นโค้ง  กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน  การเคลื่อนที่แบบวงกลม  งานกำลัง  พลังงาน  โมเมนตัม  โมเมนต์ความเฉื่อย  สมการแห่งการ
หมุน  ทอร์ก  โมเมนตัมเชิงมุม  การกลิ้ง   การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์  การซ้อนกันของสองซิมเปิล
ฮาร์โมนิกส์  การออสซิลเลตแบบแดมป์  การออสซิลเลตด้วยแรง  การจำแนกคลื่น  สมการคลื่นนิ่ง  บีตส์  
ความเข้มเสียง  ระดับความเข้มเสียง  ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์  สมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน สมการ
ก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์  กลจักรความร้อนและกลจักรทวน  คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล  
การพยุง  กฎของปาสคาล  การวัดความดัน  สมการแห่งความต่อเนื่อง  สมการแบร์นูลลี  การวัดอัตราการไหล 
   Vector, mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion, Newton’s 
law of motion, circular motion, work, power, energy, momentum, moment of inertia, 
rotation equations, torque, angular momentum, rolling, simple harmonics motion, 
superposition of two simple harmonics, damped oscillation, forced Oscillation, types of 
waves, standing waves, beats, intensity and sound level, Doppler effect, properties of 
matters, heat transfer, ideal gas equation, laws of thermodynamics, heat engines and reverse 
engine, physical properties of fluid, buoyancy, Pascal’s law, pressure measurement equation 
of continuity, Bernoulli’s equation, flow measurement. 
 
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1       1(0-2-1) 
  (Physics Laboratory I)  
  วิชาบังคับก่อน  :  040313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน 
   Prerequisite   :  040313005 Physics I or concurrent 
  ปฏิบัติการต่างๆ  มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040313005 ฟิสิกส์ 1  
  All experiments are corresponded to the course of 040313005  Physics I. 
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040313007 ฟิสิกส์ 2         3(3-0-6) 
  (Physics II) 
  วิชาบังคับก่อน  :  040313005 ฟิสิกส์ 1, 040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
  Prerequisite   :  040313005 Physics I, 040313006 Physics Laboratory I 
  กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า สารไดอิเล็กตริก  ตัวเก็บประจุ
สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์สารแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 
ความเหนี่ยวนำ วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน  การหักเห การ
แทรกสอด  การเลี้ยวเบน  ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต  ทัศนอุปกรณ์  การแผ่รังสีของวัตถุดำ  อิทธิพลแสง
ไฟฟ้า  การกระเจิงคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์ อะตอมไฮโรเจน  ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค  โครงสร้างนิวเคลียส  
กัมมันตภาพรังสี  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
  Coulomb’s law, electric fields, Gauss’s law, electric potential, dielectric 
materials, capacitor, magnetic field, Biot-Savart law, Ampere’s law, magnetic substance, 
Lorentz force, electromotive force, inductance, alternating current and basic electronic 
circuits, properties of waves, reflection, refraction, interference, diffraction, geometrical 
optics, optical instruments, Black-body radiation, photoelectric effect, Compton’s scattering, 
X-rays, hydrogen atom, wave-particle duality, structure of nucleus, radioactivity, nuclear 
reactions. 
 
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2       1(0-2-1) 
  (Physics Laboratory II) 
  วิชาบังคับก่อน  :  040313005 ฟิสิกส์ 1, 040313007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน 
  Prerequisite   :  040313005 Physics I, 040313007 Physics II or concurrent 
  ปฏิบัติการต่าง ๆ มี เนื้ อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 
040313007 ฟิสิกส์ 2  
  All experiments are corresponded to the course of 040313007  Physics II. 
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080103001    ภาษาอังกฤษ 1         3(3-0-6) 
  (English I) 
         วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
        Prerequisite : None 
   การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพ่ือประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์จาก
บทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึก
ทักษะเพ่ิมเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading, and 
writing at basic level in order to apply in daily life with the cultural awareness of 
diverse users. Learning vocabulary and grammatical structures through conversations, 
academic and general journals. Writing non-complex sentences and paragraphs. Extensive 
practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through e-Learning. 
 
080103002   ภาษาอังกฤษ 2                           3(3-0-6) 
               (English II) 
         วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 
  Prerequisite : 080103001 English I 
  การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์และ
ไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนและ
ย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพ่ิมเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in 
order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning vocabulary 
and grammatical structures through conversations, academic and general journals.  Writing 
complex sentences and paragraphs.  Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) 
and through e-Learning to promote life-long learning. 
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080103016    การสนทนาภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
         (English Conversation I) 
   วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2 
        Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II 
    ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง 
การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น 
  Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for communication in 
daily life, self introduction, describing things, giving direction and expressing opinions. 
 
080103017    การสนทนาภาษาอังกฤษ 2               3(3-0-6) 
  (English Conversation II)  
  วิชาบังคับก่อน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1  
         Prerequisite : 080103016 English Conversation I  
                ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์แบบเตรียมตัวและแบบไม่เตรียมตัว ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยเน้นการ
พูดและฟัง 
  Pronunciation and speaking skills with complex sentences in both prepared 
and impromptu situations, English communication skills in daily life with an emphasis on 
speaking and listening. 
 
080103018   ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน              3(3-0-6) 
   (English for Work) 
               วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2 
        Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II 
                     ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการทำงาน ภาษาในการทำธุรกิจ การตลาด การต้อนรับลูกค้าและผู้
เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การนำเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียนและการนำเสนอโครงการ  
               Language skills for work, simple Business English, marketing, making 
appointments, welcoming visitors, negotiations, describing job positions and products, writing 
and presenting projects. 
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080203905  เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน        3(3-0-6) 
  (Economy and Everyday Life) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite  :  None 
  การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงินและการธนาคาร       
เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์  
  Economic activities in society, consumption, investment, inflation, deflation, 
financial institutions, taxation, international trade between ASEAN countries, Principle of 
Sufficient Economy, government direction in economic problem solving, self-adaptation to 
various economic situations. 
 
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน       3(3-0-6) 
   (Business and Everyday Life) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite  : None 
  ความสำคัญของธุรกิจในชีวิตประจำวัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ       
การจัดการธุรกิจ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
  The essential of business in everyday life, business environment, types of 
business, business management, business information technology management, business 
ethics and social responsibility. 
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080303201  การพูดเพ่ือประสิทธิผล       3(3-0-6)
  (Effective  Speech) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  Prerequisite :  None 
  ความสำคัญของการพูด องค์ประกอบของการพูด ประเภทของการพูด  การวิเคราะห์กลุ่ม
ผู้ฟัง การเตรียมการพูด และการใช้หลักจิตวิทยาในการพูด การพูดเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล การพูดในโอกาส  
ต่าง ๆ การประเมินผลการพูดของตนเองและผู้อ่ืน 
   Significance of speech,  aspects of speaking, types of speech, audience analysis, 
speech writing and preparation for the presentation,  application of psychological 
approaches to speech presentation, effective speech for different occasions, evaluation of 
speech, self-evaluation and others. 
 
080303501   บาสเกตบอล        1(0-2-1) 
  (Basketball) 
  วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
  Prerequisite :  None 
  ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม  
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี 
  History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper 
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship 
and spectator. 
 
080303502   วอลเลย์บอล        1(0-2-1) 
  (Volleyball) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite  :  None 
            ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม  
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นวอลเลย์บอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ด ี
           History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper 
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship 
and spectator. 
 
 



มคอ.2 

92 
 

080303503   แบดมินตัน          1(0-2-1) 
  (Badminton)  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  Prerequisite  :  None 
  ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม      
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี 
  History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper 
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship 
and spectator. 
 
080303504   ลีลาศ         1(0-2-1) 
  (Dancing)  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  Prerequisite  :  None 
                    ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ  การปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดี การเต้นรำแบบละติน และแบบบอลรูม  
                 History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing 
knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom dancing. 
 
080303601   มนุษยสัมพันธ์        3(3-0-6) 
  (Human  Relations) 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  Prerequisite :  None 
  หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น  การพัฒนาตนเอง 
การติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ ความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้ง สังคม วัฒนธรรม 
มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
           Principles and theories of human behavior, understanding individual and 
others, self - development, communication, teamwork, leadership,  conflicts and conflict 
management,  society and culture, social etiquette, religious  principles and application  to  
enhance  human  relations. 
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080303103   จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการดำรงชีวิต     3(3-0-6) 
  (Psychology for Happy Life) 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  Prerequisite :  None 
  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ การพัฒนาความสามารถด้านการคิดการใช้เหตุผลและ
การแก้ปัญหา  แรงจูงใจทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความดึงดูดใจ  ความชอบพอและความรัก 
การสร้างมิตรภาพและการเลือกคู่ครอง การจัดการกับปัญหาชีวิตและสังคม การเอาชนะใจตนเอง โดยอาศัย
หลักการทางจิตวิทยาและการปรับปรุงตนเองเพ่ือการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
  Human interaction behavior, development of thinking, rationale and problem 
solving ability, social motives and interpersonal relationship, attraction, liking and love, 
friendship, mate selection, life and social problem management,  self-control, and self-
development through psychology for happy life. 
 
080303603   การพัฒนาบุคลิกภาพ       3(3-0-6) 
  (Personality  Development) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  Prerequisite :  None 
 ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ สุขภาพจิต        
การปรับตัวและการบริหารความเครียด การปรับปรุงและการเสริมสร้างบุคลิกภาพ  บุคลิกภาพสู่ความเป็น
ผู้นำ ความฉลาดทางอารมณ์ การพูด การฟัง พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม และการปฏิบัติตนตาม
มารยาทสังคม  
            Significance of personality development, theories of personality, personality 
assessment, mental health, adjustment and stress management, personality  towards 
leadership, emotional intelligence, speaking, listening,  assertive behavior, and conformity to 
social etiquette. 
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080303606   การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
  (Systematic and Creative Thinking) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
  ระบบ พ้ืนฐานการทำงานของสมอง  กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจความคิดของ
มนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์  
ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงบูรณาการ  และวิธีพัฒนาการคิด  
                   System, neurological system, psychological process to understand human’s 
thought: systematic thinking, analytical thinking, strategic thinking, synthesis thinking, creative 
thinking, integrative thinking, techniques for developing thinking. 
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3.2  ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์        
      3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับที ่ ช่ือ – นามสกุล 
คุณวุฒิ  

สาขาวิชาเอก 

สำเรจ็การศึกษา 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจัยหรือ

การแต่งตำรา) 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

สถาบัน 
 
ปี 
  

ที่มีอยู่ 
แล้ว 

ที่จะมีใน 
หลักสตูร
ปรับปรุง 

1  นายมีชัย       โลหะการ  
3-8299-000 03-36-2 

วศ.ด.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2554 
2546 
2539 

รอง
ศาสตราจารย ์

  

ตามเอกสารหน้า
102 

6 6 

2 นายกิตติศักดิ์  แพบัว  วศ.ด.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
วศ.ม.  (วิศวกรรม 
โทรคมนาคม) 
วศ.บ.  (วิศวกรรม 
โทรคมนาคม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

2556 
2545 

  
2541 

  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ตามเอกสารหน้า
102  

6 6 

3 นายนริศร   แสงคะนอง  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2546 
2539 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์     

ตามเอกสารหน้า
102 

6 6 

4 นายสิริชัย   จันทร์นิ่ม  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2550 
2537 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ตามเอกสารหน้า
102 

6 6 

5 นายณิชมน  พูนน้อย 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2552 
2548 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ตามเอกสารหน้า
102 

6 6 

6 นายพิสุทธิ์     จันทร์ชัยชนะกุล วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ .(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2548 
2541 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ตามเอกสารหน้า
102 

6 6 

95 



 

 

มคอ.2 

 3.2.2  อาจารย์ผู้ร่วมสอน 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ 
คุณวุฒิ/  

สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษา 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจัย

หรือการแต่งตำรา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

สถาบัน 
 
ปี 

พ.ศ. 

ที่มีอยู ่
แล้ว 

ที่จะมีใน
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 นายปฏิพัทธ์  ทวนทอง Ph.D. (Electrical 
Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Université de Lorraine, France 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2549 
 

2543 
2539 

ศาสตราจารย ์ ตามเอกสารหน้า
103 

6 6 

2 นางสาวกฤตยา   ทองผาสุข 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ) (นานาชาติ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 
 

2549 
 

2547 

อาจารย ์ ตามเอกสารหน้า
103 

6 6 

3 นายนำโชค      วัฒนานัย 
 

ปร.ด. (ไฟฟ้าศึกษา) 
 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 
 

2546 
2540 

อาจารย ์ ตามเอกสารหน้า
103 

6 6 

4 นายชัยรัตน์  อุปถัมภเ์กื้อกูล 
 

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส์) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส์) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2560 
 

2554 
 

2551 

อาจารย ์
 
 
 

ตามเอกสารหน้า
103 

6 6 
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มคอ.2 

อาจารย์ผู้ร่วมสอน (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ 
คุณวุฒิ/  

สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษา 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
การค้นคว้าวิจัย

หรือการแต่งตำรา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

สถาบัน 
 
ปี 

พ.ศ. 

ที่มีอยู ่
แล้ว 

ที่จะมีใน
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

5 นางสาวพรวิไล  สุขมาก 
 

กศ.ด. (การบรหิารและการ
จัดการการศึกษา) 
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

2560 
 

2546 
 

2542 

อาจารย ์ ตามเอกสารหน้า
103 

6 6 

6 นายฐิติพงษ์  เลิศวิรยิะประภา 

 
Ph.D. (Electrical 
Engineering) 
M.S. (Electrical Engineering)  
M.Eng. (Electrical 
Engineering) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Ohio State University, USA 
 
Ohio State University, USA 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2550 
 

2549 
2543 

 
2539 

รอง
ศาสตราจารย ์

ตามเอกสารหน้า
104 

6 6 

7 นายพิเชษฐ์  ศรียรรยงค์ 
 

Ph.D. (Electrical 
Engineering) 
M. Eng. (Electric Power 
System Management) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Brunel University,  UK 
 
Asian Institute of Technology 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2550 
 
2545 
 
2541 

รอง
ศาสตราจารย ์

ตามเอกสารหน้า
104 

6 6 
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มคอ.2 

3.2.2  อาจารย์ผู้ร่วมสอน (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ 
คุณวุฒิ/  

สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษา 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจัย

หรือการแต่งตำรา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

สถาบัน 
 
ปี 

พ.ศ. 

ที่มีอยู ่
แล้ว 

ที่จะมีใน
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

8 นายกิตติ  เสือแพร ปร.ด. (ไฟฟ้าศึกษา) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2558 
2550 
2545 

อาจารย ์ ตามเอกสารหน้า
104 

6 6 

9 นางสาวภานี  น้อยยิ่ง Ph.D.  (Electrical 
Engineering) 
วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Université de Lorraine, France 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2556 
 

2549
2544 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ตามเอกสารหน้า
104 

6 6 

10 นายชูชาติ  สีเทา ปร.ด.  (ไฟฟ้าศึกษา) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2555 
2546 
2541 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ตามเอกสารหน้า
104 

6 6 

11 นายชัยณรงค์  เย็นศิร ิ ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนา
หลักสตูร) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2556 
 

2545 
2541 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ตามเอกสารหน้า
104 

6 6 
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มคอ.2 

อาจารย์ผู้ร่วมสอน (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ 
คุณวุฒิ/  

สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษา 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจัย

หรือการแต่ง
ตำรา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

สถาบัน 
 
ปี 

พ.ศ. 

ที่มีอยู ่
แล้ว 

ที่จะมีใน
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

12 นายพงศธร     ชมทอง ปร.ด.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

2554 
2549 
2546 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสารหน้า
105 

6 6 

13 นายเมธีพจน์  พัฒนศักดิ์ Ph.D.  (Electrical 
Engineering) 
วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

Université de Lorraine, France 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2555 
 

2547 
2540 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสารหน้า
105 

6 6 

14 นายวัฒนา    แก้วมณี Ph.D.  (Electrical 
Engineering) 
วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

Université de Lorraine, France 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2555 
 

2547 
2545 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ตามเอกสารหน้า
105 

6 6 

15 นายสมศักดิ์ อรรคทิมากูล 

 
 

Ph.D.  (Microwave and 
optical transmission) 
D.E.A. (Microwave and     
optical transmission) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Ecole National Supérieur de l'Aéronautique et 
de l'Espace, France  
Ecole National Supérieur de l'Aéronautique et 
de l'Espace, France  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2544 
 

2536 
 

2531 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสารหน้า
105 

6 6 
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มคอ.2 

อาจารย์ผู้ร่วมสอน (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ 
คุณวุฒิ/  

สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษา 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจัย

หรือการแต่ง
ตำรา)  

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
ที่มีอยู ่
แล้ว 

ที่จะมีใน
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

16 นายชัยยพล  ธงชัยสุรัชต์กูล 

 
Ph.D. (Electrical 
Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Vanderbilt University, USA 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2544 
 

2535 
2532 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ตามเอกสารหน้า
105 

6 6 

17 นายมนตรี   ศิริปรัชญานันท ์

 
วศ.ด.  (วิศวกรรมไฟฟฟ้า) 
วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2547 
2543 
2537 

รองศาสตราจารย ์ ตามเอกสารหน้า
105 

6 6 

18 นายเอกกมล   บุญยะผลานนัท ์ ปร.ด. (ไฟฟ้าศึกษา) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2553 
2544 
2538 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ตามเอกสารหน้า
106 

6 6 

19 นายภัควี  หะยะมิน ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา) 
ค.อ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2560 
2555 
2550 

อาจารย ์ ตามเอกสารหน้า
106 

6 6 

20 ว่าที่ ร.ต.สรุจ  พันธุ์จันทร ์

 
ปร.ด. (วิทยาการหุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัติ) 
วศ.ม. (หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2560 
2553 
2552 

อาจารย ์ ตามเอกสารหน้า
106 

6 6 
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มคอ.2 

อาจารย์ผู้ร่วมสอน (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ 
คุณวุฒิ/  

สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษา 
ตำแหน่งทาง 

วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจัย

หรือการแต่ง
ตำรา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
ที่มีอยู ่
แล้ว 

ที่จะมีใน
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

21 นางสาวขนิษฐา  หินอ่อน 

 
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2560 
2556 
2553 

อาจารย ์ ตามเอกสารหน้า
106 

6 6 

22 นายวิเศษ  ศักดิ์ศิร ิ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2543 
2537 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ตามเอกสารหน้า
106 

6 6 

23 นายนิวัติ  สุขศิรสิันต ์ ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2537 
2529 

อาจารย ์ ตามเอกสารหน้า
106 

6 6 

24 นายดนัย   ต.รุ่งเรือง Ph.D (Electrical Engineering) 
M.S. (Electrical Engineering)   
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

Ohio State University, USA 
Ohio State University, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2543 
2539 
2536 

ศาสตราจารย ์ ตามเอกสารหน้า
106 

6 6 

25 นางสาวนุชนาฎ  ชุ่มชื่น ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2560 
2554 
2549 

อาจารย ์ ตามเอกสารหน้า
106 

6 6 
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3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 3.3.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 1)  รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย  โลหะการ 
 - มีชัย โลหะการ, "การควบคุมตำแหน่งหยดสารแม่เหล็กเหลวด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือการส่งยา โดยใช้
เนื้อสุกรเป็นตัวอย่างทดสอบ", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560, หน้า 254-260. 
 
 2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  แพบัว 
 - P.Wongsiritorn, C.Phongcharoenpanich,  K.Phaebua, and T.Lertwieiyaprapa, "Radiation 
Analysis from Source  on Cylindrical Curved Impedance Surface for UHF RFID Systems ," The 
Ladkrabang Engineering Journal, Vol. 1, March 2015, pp.50-54. 
 
 3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศร  แสงคะนอง 
 - พรศักดิ์ บุญพา, จุมพล อุดมชัยบรรเจิด,   นริศร แสงคะนอง และวัฒนา แก้วมณี , “การสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” , การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 6 พฤศจิกายน 2557, หน้าที่ 162-166.
  
 4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริชัย  จันทร์นิ่ม 
 -  สิริชัย จันทร์นิ่ม “การจัดทำมาตรฐานอาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอน
เทนต์ สายงานซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น”, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 6 พฤศจิกายน 2557, หน้าที่ 254-259. 
 
 5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชมน  พูนน้อย 
 - ณิชมน พูนน้อย, พงษ์ศิริ มุ่งพร, สุวัจน์ สิกบุตร, บุรินทร์ ยอดวงศ์ และปฏิพัทธ์ ทวนทอง “ศึกษาการ
เชื่อมต่อระบบกริดสำหรับตัวควบคุมแบบดิจิตอล.การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 24 พฤศจิกายน 2559, หน้า 3-8. 
 
 6)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์  จันทร์ชัยชนะกุล 
 - พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล และ เอกกมล  บุญยาผลานันท์, “ชุดเครื่องมือวัดความสม่ำเสมอของผิวคอม
มิวเตอร์”, วารสารวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2556, หน้า 78-82. 
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 3.3.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน 
 1)  ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง 
 - P.Mungporn, N.Poonnoi, S.Sikkabut, C.Ekkaravarodome, P.Thounthon “Model Based 
Control of Modified Four-Phase Interleaved Boost Converter for Fuel Cell Power Source for 
Mobile Based Satation” The 37th IEEE PELS International Telecommunications Energy 

Conference (INTELEC2015), The Swissôtel Nankai Osaka Hotel, Japan 18-22 October 2015, pp.1-6. 
 
 2) ดร.กฤตยา  ทองผาสุข 
 - กฤตยา ทองผาสุข และทิพยา จินตโกวิท, “จุดเริ่มต้นเพ่ือการวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศส่วน
บุคคลและการจัดการสารสนเทศกลุ่ม”, วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า         
พระนครเหนือ, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2, ก.ค.-ธ.ค. 2556, หน้า 10-16. 
 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำโชค  วัฒนานัย 
 - นำโชค วัฒนานัย, พงศธร ชมทอง และสรุจ พันธุ์จันทร์ “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงงาน
พิเศษ กรณีศึกษา : นักศึกษาครุศาสตร์ไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง” การประชุมวิชาการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ 
ครั้งที่ 7,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557, กรุงเทพ, หน้า 115-120. 
 
 4) ดร.ชัยรัตน์  อุปถัมภ์เกื้อกูล 
 -  ชัยรัตน์  อุปถัมภ์เกื้อกูล และจิรยุทธ์ มหัทธนกุล “การวิเคราะห์เสถียรภาพของวงจรกรองแอ็คทีฟ
อาร์ซีปลายคู่ ที่มีการต่อโครงข่ายป้อนกลับโหมดผลร่วม.” Engineering Transaction, vol. 17. no.2, 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557, หน้า 20-28. 
 
 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวิไล  สุขมาก 
 - Nattakant Utakrit and Pornwilai Sukmak, “Distance Education Examination on 
Forgery Attributes of Online Degree for Sale: Information Assurance Aspect”, ICERI2016, The 
Barceló Renacimiento Hotel, Spain, 14-16 November 2016, pp. 80-84. 
 
 6) รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์  เลิศวิริยะประภา 
 - T. Lertwiriyaprapa and P. Fakkeow,"A low-cost audio prescription labeling system using 
RFID for Thai visually-impaired people, " Assistive Technology, Vol. 27,   Issue 3, 2015, pp. 149-157. 
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 7) รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  ศรียรรยงค์ 
 - P. Siriwithtayathanakun, P. Sriyanyong, “Effect of Faults on Electrical Equipment in Power 
Substation: A Case Study of Metropolitan Electricity Authority’s Power System”, 15th International 
Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology (ECTI-CON), Wiang Inn Hotel, Chiang Rai, Thailand, 18-21 July 2018, pp.176-179. 
 
 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  เสือแพร 
 - กิตติ เสือแพร, นำโชค วัฒนานัย , นิวัติ สุขศิริสันต์, “การพัฒนาชุดสื่อประสมแบบปรับเหมาะเนื้อหา
สำหรับการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น”, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 
10, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560, หน้า 187-192. 
 
 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานี  น้อยยิ่ง 
 - Anuchart SRISIRIWAT, Poolsak KOSEEYAPORN, Panee NOIYING and Somsak KEAWPUN, 
“Design of Learning Activities Supporting Inquiry-based Learning for Industrial Electronics Subject in 
Vocational Education,” International Conference on Innovation in Education (ICIE 2015), Institute 
for Innovative Learning, Mahidol University, Bangkok, Thailand, 16-18 March  2015,   pp. 81-90. 
 
 10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  สีเทา 
 - กิตติ เสือแพร และชูชาติ  สีเทา “การพัฒนาชุด GUI-SCILAB สำหรับการแปลงฟูริเยร์แบบต่อเนื่องทาง
เวลาสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพ, 24 พฤศจิกายน 2559, หน้า 275-280. 
 
 11)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  เย็นศิริ 
 - ชัยณรงค์ เย็นศิริ และกฤษดา ศรีจันทร์พิยม “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ประเมินตามสภาพจริง ในวิชา การพัฒนาหลักสูตร และบุคลากรทางอาชีวศึกษา ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” การประชุมวิชาการครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพ, 24 
พฤศจิกายน 2559, หน้า 68-73. 
 
 12) รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  ชมทอง 
 - P. Chomtong and P. Akkaraekthalin, “A MIMO Antenna Using Interdigital Technique  
for LTE and Wi-MAX on Mobile Applications,” ISAP 2015, Wrestpoint Hotel and Casino, Australia, 9-
12 November 2015, pp.1-4. 
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 13)  รองศาสตราจารย์ ดร.เมธีพจน์  พัฒนศักดิ์ 
 - Gavagsaz-Ghoachani R,Phattanasak M, Zandi M, Martin J.-P, Pierfederici, S, Nahid-Mobarakeh 
B, Davat B., “Estimation of the bifurcation point of a modulated-hysteresis current-controlled DC–
DC boost converter: stability analysis and experimental verification”, Power Electronics, IET Year: 
2015, Volume: 8, Issue: 11, pp. 2195 – 2203. 
 
 14)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  แก้วมณี 
 - Phattanasak M, Kaewmanee W, Mungporn P, Sikkabut S, Yodwong B, Boonseng A, 
Thounthong P, Sethakul P, Gavagsaz-Ghoachani R, Martin J.-P, Pierfederici S,     Davat B. 
“Current-fed full-bridge DC-DC converter with nonlinear control scheme”, 14th International 
Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Catholic Centre of Culture, 
Krakow, Poland, 10-12 May 2014, pp.449-453. 
 
 15) รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  อรรคทิมากูล 
 - Klinbumrung, K.,  Akatimagool, S. “The Development of STEM based Instructional 
Tools for Transmission Line Engineering Courses”, Proceedings of 2016 IEEE International 
Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering (TALE 2016), Dusit Thani 
Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, 7-9 December 2016, pp. 319-322. 
 
 16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล  ธงชัยสุรัชต์กูล 
 - P. Hayamin, C. Thongchaisuratkrul, “Efficiency Improvement for Split-Type Air 
Conditioner”, Proceeding of 9th National Conference on Technical Education (NcTechEd 9), 
KMUTNB, Bangkok, Thailand, 24 November, 2016, pp.37-43. 
 
 17) รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์ 
 - Square-wave and PWM Signal Generators based on CC-CDTRA”, 39th International 
Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2016), 27-29 June 2016, 
Vienna Marriott Hotel, Vienna, Austria, pp. 295-298. 
 
 18)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกกมล  บุญยะผลานันท์ 
 -  เอกกมล บุญยะผลานันท์ และ มีชัย โลหะการ , “ผลกระทบของวินโดว์ฟังก์ชันในการ ตรวจจับ
ความผิดพร่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส”,  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 25,ฉบับที่ 1, 
มกราคม-เมษายน, 2558, หน้า 11-17. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57192181531&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506514777&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85015251635&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=akatimagool&st2=&sid=77459D6D5CA324E977B187F2E2F1C4D4.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a150&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28akatimagool%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85015251635&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=akatimagool&st2=&sid=77459D6D5CA324E977B187F2E2F1C4D4.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a150&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28akatimagool%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85006804265&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=+Siripruchyanun&st2=&sid=77459D6D5CA324E977B187F2E2F1C4D4.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a150&sot=b&sdt=b&sl=28&s=AUTHOR-NAME%28+Siripruchyanun%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
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 19)  ดร.ภัควี  หะยะมิน 
 - P. Hayamin, C. Thongchaisuratkrul, “Efficiency Improvement for Split-Type Air 
Conditioner”, Proceeding of 9th National Conference on Technical Education (NcTechEd 9), 
KMUTNB, Bangkok, Thailand, 24 November, 2016, pp.37-43. 
 

 20) ว่าที่ ร.ต.ดร.สรุจ  พันธุ์จันทร์ 
 - Panjan Sarut and Siam Charoenseang, "Design and Development of a Robotic Arm for 
Rehabilitation and Training", International Conference on Computer Science and its 
Applications, Park Plaza Beijing Science Park Hotel, China, 3-5 July 2016, pp.3-8. 
 

 21)  ดร.ขนิษฐา  หินอ่อน 
 -  ขนิษฐา  หินอ่อน “ปัญหาและแนวทางพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” วารสารวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558, หน้า 159-167. 
 

 22)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษ  ศักดิ์ศิริ 
 - วันชัย กอบกิจ, วิเศษ  ศักดิ์ศิริ , ชูชาติ สีเทา, “การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่อง 
วงจรไฟฟ้าตู้เย็นแบบโนฟรอส”, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10, มหาวิทยาลัย
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
  การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทำให้นักศึกษาได้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาไปแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่ประสบกับสภาพการทำงานจริง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านก่อนออกไปทำงานจริง 
สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ได้ จัดให้มี การฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม ดั งนี้   
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในการเรียนการสอน นอกจากนี้แล้วหลักสูตรยังกำหนดให้นักศึกษาต้องทำ
โครงงาน โดยวิชาที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

• การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา บังคับให้นักเรียนทุกคนต้องผ่านการลงทะเบียนใน

ระดับชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตามลำดับ ซึ่งนักศึกษาจะปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาท่ีมี
การเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา หรือในสถานประกอบการที่มีหน่วยงานในด้านการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

(1.) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความ
จำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

(2.) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนำไปแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้ 
(3.) ได้รับประสบการณ์ตรงจากฝึกสอนในสถานประกอบการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง

เพ่ือให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ได้เพ่ิมมากข้ึน 
(4.) มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(5.) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
(6.) มีความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมขึ้น กล้าแสดงออกความคิดเห็น และสามารถนำความคิด

สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 

(1.) การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานการเรียนการสอน ใช้เวลาในภาคการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 5 

(2.) โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ใช้เวลาปฏิบัติการในภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านการเรียนการสอน และโครงงาน พิเศษจัดเต็มเวลาใน 1             
ปีการศึกษา 
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
 ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา มาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์  ออกแบบ และควบคุมงานทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ต้องนำส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อย่างเคร่งครัด 
 5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
 หัวข้อวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาจะได้รับ
การฝึกค้นคว้าหาข้อมูล การวิเคราะห์งาน ตลอดจนการบริหารโครงงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะ
เน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้หรือทฤษฎีที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่ศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
งานวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษาต่อไป 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม  สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ศึกษาได้    สามารถควบคุมบริหารโครงงานให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด 
และสามารถดำเนินการได้เสร็จทันเวลา โดยโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได ้
 5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 
 5.4 จำนวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
 มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง
ตลอดภาคการศึกษา อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทำโครงงาน สมุดบันทึกการให้คำปรึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากผลสำเร็จของโครงงาน โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการนำเสนอผลการศึกษา และ
จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จทันช่วงปลายภาคการศึกษา ทั้งนี้จะต้องมีคณะกรรมการสอบโครงงานไม่ต่ำ
กว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา

สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทำงานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะ
สำเร็จการศึกษา 

(2) ด้านภาวะผู้นำ และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการ
กำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
- มีกฎ กติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ำเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมสร้างความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น 
- มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ 

(3) จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมที่เกิดจากการกระทำที่ผิด
จรรยาบรรณ รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมทุกรายวิชา 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมอย่าง
ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความปลอดภัยในชีวิต มีความสำเร็จทางธุรกิจ สำหรับผู้ที่ประกอบ
วิชาชีพสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจำเป็นมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขา 
อ่ืน ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้ 
  (1) มีความเข้าใจและรู้สึกซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความ     กล้าหาญทางจริยธรรม มีความ
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจโลก และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 (2) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
 (3) มีความสามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์ มี
ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง   ตามลำดับความสำคัญ เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพใน คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยใช้ดุลยพินิจทาง
ค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
 (4) มีความสามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิชาชีพครูและวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพครูและวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 นอกจากนี้  อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาค
การศึกษา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทำกิจกรรมที่กำหนด  มีการกำหนด
คะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติขอนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความ
ประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องทำกิจกรรมเพ่ือสังคมหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรม ก่อนจบการศึกษา 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยใน
การทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่
กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก เรื่อง 
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
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 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด
   ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
   (2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
   หลักสูตร 
   (3) ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
   (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
 (1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
 (2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา ของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ เป็นระบบ 
 (3)  มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ในสาขาวิชาที่ศึกษา
กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การข้ามศาสตร์และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง  
 (4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถแก้ไขปัญหา 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (5) มีความสามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
และมีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซ้ึง ตระหนักถึงความสําคัญ
ของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 
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  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
   (1)  การทดสอบย่อย 
  (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
  (4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นำเสนอ 
  (5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
  (6) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว 
ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรมจริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในขณะที่อาจารย์ผู้สอนต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 
 (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิด จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทํา
การวิจัยเพื่อพัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 (2) มีความสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (3)  มีความสามารถคิด  วิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมและการศึกษาที่มีความสลับซับซ้อน 
เสนอทางออกเพ่ือนําไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ   รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบ
จากการตัดสินใจ 
 (4) มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีจินตนาการและ
ความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรม และศาสตร์ทางครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพ หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  
 (5)  มีความสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
  การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทำได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการ
เลือกคำตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคำถามเก่ียวกับนิยามต่าง ๆ 
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  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) การศึกษาจากกรณีศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และวิชาชีพครู 
  (2) การอภิปรายกลุ่ม 
  (3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มา
จากสถาบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ภายใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนในรายวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่เก่ียวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง อารมณ์และ
ทางสังคม สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
 (2)  มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม สามารถเป็นผู้ริเริ่ม
แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 (3) มีความสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 (4) มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ทำงานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและ
ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
 (5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และ
ความรับผิดชอบ 
  ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรม เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงาน
กับผู้ อ่ืน การเรียนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนผู้มีประสบการณ์  
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โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1) สามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
  (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
  (5) มีภาวะผู้นำ 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มใน        
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
  (2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้  ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่ างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
  (3) มคีวามสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ภาษาพูด และ
ภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
  (4) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอด้วย รูปแบบที่
เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน 
และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์  
  (5) มีความสามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
  การวัดมาตรฐานนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ        
ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 
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  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข           
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม การเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
  (2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ  
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 
 
 2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 (1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
 (2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี ความสามารถพิเศษ 
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
 (3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
 2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางการจัดการเรียนรู้ 
 อาจารย์ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงหรือ
โครงงาน  (Project-based Learning) การ เรี ยน รู้ โดย ใช้ วิ จั ย เป็ น ฐาน  (Research-based Learning)        
การเรยีนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) เป็นต้น 
 2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 ประเมินจากการกิจกรรมจัดการเรียนรู้  และพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา โดยวัดและ
ประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลาย และประเมินผลได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เช่น การทดสอบ การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน โครงงาน ชิ้นงาน และแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum  Mapping) 
 3.1  ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความหมายดังนี้  
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ 
   2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน 
   3. มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม  
   4. มีวินัย ตรงต่อเวลา   
   5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร 
  2. ด้านความรู้ 
   1. รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐาน 
   2. สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 
   3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
   4. สามารถนำความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
   5. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   1. มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
   2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้  
   3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
   4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพ่ือกำหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมได้ 
   5. สามารถบูรณาการความรู้แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ตามความเหมาะสม 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   3. เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
   4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร  
   5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1. มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคำนวณ และนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผล 
   2. สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
   4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. มีทั กษะในการสื่ อสารทั้ งการพูด ฟั ง อ่าน  และเขียน ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
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มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 = ความรับผิดชอบหลัก และ  = ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           30 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ                    22 หนว่ยกิต 
           ก. กลุ่มวิชาภาษา        12 หน่วยกิต 

                         

080103001  ภาษาอังกฤษ 1             3(3-0-6) 
                 (English I)  ⚫  ⚫  ⚫                   ⚫ 

080103002  ภาษาอังกฤษ 2             3(3-0-6) 
                 (English II) 

 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ 

080103016  การสนทนาภาษาอังกฤษ  1      3(3-0-6)                   
                 (English Conversation I) 

    ⚫                    ⚫ 

080103017  การสนทนาภาษาอังกฤษ  2      3(3-0-6)                   
                 (English Conversation II) 

    ⚫                    ⚫ 

080103018  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน      3(3-0-6)     
                 (English for Work) 

   ⚫  ⚫   ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫        ⚫ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 

 ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาและคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต                          

020003103 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม    3(2-2-5) 
                (Computer and Programming)      ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫      ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

020003105  การถ่ายภาพเบื้องต้น              3(2-2-5) 
                 (Basic Photography) ⚫   ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   

ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต                          

030953115   สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต         3(2-2-5) 
                  (Meditation for Life Development)    ⚫  ⚫      ⚫    ⚫          

080303601   มนุษยสัมพันธ ์             3(3-0-6) 
                  (Human Relations)                          

080203905  เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวนั       3(3-0-6) 
                 (Economy and Everyday Life)                          

080203907  ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน           3(3-0-6) 
                 (Business  and  Everyday Life)                          

ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 หน่วยกิต                          

080303501  บาสเกตบอล                        1(0-2-1) 
                 (Basketball) ⚫    

 
   ⚫      ⚫ ⚫          
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รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 

080303502   วอลเลย์บอล                        1(0-2-1) 
                  (Volleyball) ⚫        ⚫      ⚫ ⚫          

080303503   แบดมินตัน                         1(0-2-1) 
                  (Badminton) ⚫        ⚫      ⚫ ⚫          

080303504   ลีลาศ                        1(0-2-1) 
                  (Dancing) ⚫        ⚫      ⚫ ⚫          

2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 หน่วยกิต                          

020003101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น   1(1-1-2) 
                 (Basic Compute for Education)    ⚫    ⚫       ⚫ ⚫       ⚫   

020003123  จรรยาบรรณวิชาชีพ               1(1-0-2) 
                 (Professional Ethics) 

  ⚫         ⚫    ⚫          

080303201  การพูดเพื่อประสิทธิผล            3(3-0-6) 
                 (Effective Speech)                          

080303603   การพัฒนาบุคลกิภาพ             3(3-0-6) 
                  (Personality Development)                          

080303606   การคิดเชิงระบบและความคิด   3(3-0-6) 
                  สร้างสรรค ์    
                  (Systematic  and Creative Thinking) 
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3.2  ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมีความหมายดังนี้  
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.  มีความเข้าใจและรู้สึกซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความ     
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเป็นแบบอย่างที่ดี 

2.  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

3.  มีความสามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง   ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพใน คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของ
ผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

 4.  มีความสามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิชาชีพครูและ
วิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพครูและวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

  2. ด้านความรู้ 
1.  มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์

พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา 
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง 
และ เป็นระบบ 

3.  มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การข้ามศาสตร์และการบูรณาการ
กับโลกแห่งความเป็นจริง  

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
แก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



มคอ.2 

121 
 

5.  มีความสามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได้ และมีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอน
อย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1.  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี  สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และ

ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด  จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทําการวิจัยเพ่ือพัฒนางาน  และพัฒนาองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

2.  มีความสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.  มีความสามารถคิด  วิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมและการศึกษาที่มีความ

สลับซับซ้อน เสนอทางออกเพ่ือนําไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ   รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 

4.  มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีจินตนาการ
และความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรม และศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพ หรือต่อ
ยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  

5.  มีความสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.  มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง 

อารมณ์และทางสังคม สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
มาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

2.  มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม สามารถเป็นผู้
ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ ช่วยเหลือและ
อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

3.  มีความสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.  มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบ
ในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงาน
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ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5.  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
2.  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้  

ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง มีทักษะใน
การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.  มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ภาษาพูด และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

4.  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอด้วย  
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน มีทักษะในการสื่อสาร
ข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์  

5.  มีความสามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

  6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1.  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ  

(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
อย่างสร้างสรรค์ 

2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้ เรียนที่หลากหลาย ทั้ งผู้ เรียนที่มี  
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร แบ่งออกเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และ  
ทักษะเฉพาะะทาง (Specific Outcome: S) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป  
(General Outcome: G) แสดงรายละเอียดดังนี้ 
  ELO 1  (G) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
  ELO 2  (G) มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
    และการศึกษาท่ีต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ELO 3  (G) มีความสามารถในการวางแผนและจัดการระบบงาน ตลอดจนมีทักษะการทำงาน
    ร่วมกันในฐานะสมาชิกหรือผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ELO 4  (S) มีความสามารถในการระบุปัญหาสร้างความเชื่อมโยงของปัญหาทางวิศวกรรม  
    โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ 
    คณิตศาสตร์ 
  ELO 5  (S) มีความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบ และใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและ
    การศึกษาเพ่ือวิชาชีพได้ 
  ELO 6  (S) มีความสามารถปฏิบัติงานโดยใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 
    เพ่ือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพได้ 
  ELO 7  (S) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา  
    เพ่ือแก้ปัญหาในสถานประกอบการและสถานศึกษาตลอดจนสามารถเรียนรู้และ
    ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
  ELO 8  (S) มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน และจัดการเรียนรู้ด้านไฟฟ้าและ
    อิเล็กทรอนิกส์ได ้
  ELO 9  (S) มีความสามารถในการถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  ELO 10 (S) มีความสามารถในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมตามความต้องการของสังคม 
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ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม           
1. มีความเข้าใจและรู้สึกซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 

ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสี ย สล ะ  ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  มี จิ ต ส าธารณ ะ 
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น  
เข้าใจโลก และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 ✓         

2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 ✓         
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

3. มีความสามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์ มีภาวะ
ความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง   ตามลำดับความสำคัญ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพใน คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

✓  ✓        

4. มีความสามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
จากการใช้ความรู้ทางวิชาชีพครูและวิศวกรรม
ต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ✓   ✓ ✓    ✓ 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพครูและ
วิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถงึปัจจุบัน 
 
 

 ✓     ✓    
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

2. ด้านความรู ้           
1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป และความ

เข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ 
เพื่ อ ก า รป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งาน ท า งด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

   ✓ ✓      

2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่
สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา 
ของสาขาวิชาเฉพาะด้ านทางวิศวกรรม 
วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้ง และ เป็นระบบ 

 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

3. มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์
ความ รู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ างบู รณ าการ  ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง การข้ามศาสตร์และการบูรณาการ
กับโลกแห่งความเป็นจริง 

  ✓ ✓   ✓  ✓ ✓ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถแก้ไข
ปัญหา ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุ กต์ ใช้ เค รื่ อ งมื อที่ เห ม าะสม  เช่ น 
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์  เป็นต้น  ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพครู
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ 

5. มีความสามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ และมีความเข้าใจ
ความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านใน
สาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง ตระหนัก
ถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัย
ในการต่อยอดความรู้ 

        ✓  
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

3. ทักษะทางปัญญา           
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถคิด

ค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศและแนวคดิ จากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การ
วินิจฉัย แก้ปัญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนา
งาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

✓  ✓  ✓      

2. มีความสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ 
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ 

3. มีความสามารถคิด  วิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรมและการศึกษาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอ
ทางออกเพื่อนําไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
เป็นระบบ   รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
คํานึ งถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์
ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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มคอ.2 
 

 

มคอ.2 

 
 
 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

4. มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีจินตนาการ
และความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรม  และศาสตร์ท างครุศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพ 
หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

 ✓  ✓     ✓ ✓ 

5. มีความสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้ เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ
เรี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต แ ล ะ ทั น ต่ อ ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล งท า งอ งค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 
 
 

✓ ✓     ✓  ✓  
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มคอ.2 
 

 

มคอ.2 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

          

1. มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจ
ผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง อารมณ์
และทางสังคม สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

✓        ✓  

2. มี ความเอาใจใส่ ช่ วยเหลือและเอื้ อต่ อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม สามารถเป็นผู้
ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
รวมทั้ งให้ความ ช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

  ✓ ✓   ✓   
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มคอ.2 
 

 

มคอ.2 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

3. มีความสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
พั ฒ น าก าร เรี ย น รู้ ทั้ งข อ งต น เอ ง  แ ล ะ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

 

4. มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดี 
รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบใน
การทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้ งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมี
ป ระสิ ท ธิภ าพ  สาม ารถวางตั ว ได้ อย่ า ง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

✓   ✓  ✓  ✓  

 

5. มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภั ยในการทำงาน และมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

     ✓  ✓  ✓ 
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มคอ.2 
 

 

มคอ.2 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการ
ทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

   ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 

2. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ 
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง มีทักษะในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

   ✓ ✓ ✓ ✓    

3. มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์
ภาษาพูด และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจ
องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

✓    

 
 
 
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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มคอ.2 
 

 

มคอ.2 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

4. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ท้ังการพูด การเขียน และนําเสนอด้วย รูปแบบท่ี
เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่าง
กัน มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลท้ังทางการพูด การ
เขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

✓  ✓    ✓  ✓  

5. มีความสามารถใช้ เครื่อ งมือการคำนวณ และ
เครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้ 

   ✓ ✓ ✓    ✓ 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้           
1. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีรูปแบบ

หลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค ์

       ✓   

2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนท่ี
หลากหลาย ท้ังผู้เรียนท่ีมี ความสามารถพิเศษ ผู้เรียน
ท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู้ เรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

 

       ✓   
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มคอ.2 
 

 

มคอ.2 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

3. มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอก
ที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

       ✓   
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มคอ.2 
 

 

มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

หมวดวิชาเฉพาะ                  149 หน่วยกิต 
    1) กลุ่มวิชาแกน                   65 หน่วยกิต 
        ก. วิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                                          21 หน่วยกิต 

          

040113001 เคมีสำหรับวิศวกร    3(3-0-6)  
 (Chemistry for Engineers)  

          

040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร  1(0-3-1) 
 (Chemistry Laboratory for Engineers) 

          

040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics I) 

          

040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2    3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics II) 

          

040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3    3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics III) 

          

040313005 ฟิสิกส์ 1                 3(3-0-6) 
 (Physics I) 
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มคอ.2 
 

 

มคอ.2 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

040313006 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1    1(0-2-1) 
 (Physics Laboratory I)  

          

040313007 ฟิสิกส์ 2     3(3-0-6) 
                (Physics II) 

    
      

040313008 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2    1(0-2-1) 
 (Physics Laboratory II)  

    
      

ข. วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า          44 หน่วยกิต           

020253001 การเขียนแบบวิศวกรรม    3(2-2-5) 
 (Engineering Drawing) 

          

020253002 กลศาสตร์วิศวกรรม           3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics) 

          

020253003 วัสดุวิศวกรรม     3(3-0-6)
 (Engineering Materials) 

          

020253004 วงจรไฟฟ้า                     3(3-0-6) 
  (Electric Circuits) 

          

020253005 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม    3(3-0-6)  
 (Engineering Electronics)  
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มคอ.2 
 

 

มคอ.2 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

020253006 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า          3(3-0-6)  
 (Electromagnetic Fields) 

          

020253007 ระบบควบคมุ    3(3-0-6)   
 (Control Systems)  

          

020253008 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 (Electrical Instrumentation and   
                 Measurement) 

          

020253009   ปฏิบัติการการวดัและเครื่องมือ  1(0-3-1) 
                วัดทางไฟฟ้า                                              
                (Electrical Instrumentation and                            
                Measurement Laboratory) 

          

020253010 การออกแบบวงจรลอจิกและดิจิทลั   3(3-0-6)  
                (Digital and Logic Circuit Design)           

020253011  ปฏิบัติการออกแบบวงจรลอจิก  1(0-3-1) 
               และดิจิทัล  
                (Digital and Logic Circuit Design    
                Laboratory) 
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มคอ.2 
 

 

มคอ.2 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

020253012 ไมโครคอนโทรลเลอร์     3(2-3-5)  
                (Microcontroller)  

        
  

020253013 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้า    3(0-6-2) 
                เบื้องต้น 1      
                (Electrical Engineering Practice I) 

        
  

020253014 ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้า     3(0-6-2) 
                เบื้องต้น 2   
                (Electrical Engineering Practice II) 

        
  

020253015 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์  1(0-3-1) 
                 วิศวกรรม        
                 (Engineering Electronics  
                 Laboratory) 

          

020253016 ปฏิบัติการระบบควบคุม   1(0-3-1)    
                 (Control System Laboratory)           

020253017   ศึกษาโครงงานและสัมมนา   1(0-3-1)    
                (Project Study and Seminar)           

020253018 โครงงานพิเศษ              3(0-6-3)    
                 (Special Project )           
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มคอ.2 
 

 

มคอ.2 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

1) กลุ่มวิชาชีพ                     38 หน่วยกิต 
    ก. แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 
         - วิชาบังคับ                   25 หน่วยกิต 

          

020253101 เครื่องจักรกลไฟฟา         3(3-0-6) 
                (Electrical Machines)            

020253102 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1(0-3-1) 
                (Electrical Machine Laboratory)           

020253103 การออกแบบระบบไฟฟา้  3(3-0-6) 
                (Electrical System Design)           

020253104 ระบบไฟฟ้ากำลัง    3(3-0-6) 
                (Electrical Power System)           

020253105 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
                (Electrical Safety)    

          

020253106 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง  (3-0-6) 
                (Power System Protection) 

          

020253107   การอนุรักษ์และการจัดการ   3(3-0-6) 
                 พลังงาน  
                (Energy Conservation and Management)    
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มคอ.2 
 

 

มคอ.2 

รายวิชา 

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

020253108 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง      3(3-0-6)   
                (Power Electronics)           

020253109 โรงต้นกำลังและ               3(3-0-6) 
                 สถานีจา่ยไฟฟ้า                                      
                (Power Plants and Substations) 

          

         - วิชาเลือก                       13 หน่วยกิต           
020253201 การวัดและควบคมุในอุตสาหกรรม
                                3(2-3-5) 
        (Industrial Measurement and Control) 

          

020253202 วิศวกรรมการซ่อมบำรุง       3(2-3-5) 
                (Maintenance Engineering)           

020253203 การจัดการทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
                (Industrial Management)           

020253204 วิศวกรรมหุ่นยนต์และ        3(3-0-6) 
                ระบบอัตโนมัต ิ                                    
                (Robotic and Automation 
                Engineering) 
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มคอ.2 

รายวิชา 

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

020253205  เทคนิคการออปตไิมซ์เบื้องตน้  3(3-0-6) 
                 สำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง                     
                 (Introduction to Optimization  
                 Techniques for Power System) 

          

020253206 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง     3(2-3-5)      
                (Advanced Electrical Machines )             

020253207 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า      3(2-3-5) 
                (Electric Drives)           

020253208   การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า   3 (3-0-6)         
                 (Electrical Engineering Drawing) 

          

020253209 ระบบฟัซซีและโครงข่าย    3(3-0-6) 
                 ประสาทเทียม  
                 (Fuzzy System and Artificial  
                 Neural Network) 
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มคอ.2 

รายวิชา 

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

020253210 การผลิต การส่งจา่ย        3(3-0-6)              
                 และการจำหนา่ยไฟฟ้า  
                 (Electrical Power Generation,     
                 Transmission and Distribution) 

          

020253211 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง    3(3-0-6) 
                 (High Voltage Engineering)           

020253212  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร ์  3(3-0-6) 
                 (Sensors & Transducers)           

020253213 พลังงานทดแทน            3(3-0-6) 
                (Renewable Energy)           

020253214 วิศวกรรมวัสดุทางไฟฟ้า   3(3-0-6) 
                 (Electrical Engineering Materials) 

          

020253215   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง  1(0-3-1)   
                (Power Electronics Laboratory)                   

020253216 ปฏิบัติการไฟฟา้กำลงัขั้นสงู    1(0-3-1) 
           (Advanced Electric Power Laboratory)           
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ELO1 
(G) 
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1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

020253217  เรื่องคัดเฉพาะทางวศิวกรรม   3(3-0-6) 
               ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม    
              (Selected Topics in Power and  
              Control Engineering) 

          

ข. แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม 
         - วิชาบังคับ                   25 หน่วยกิต 

          

020253301  ข่ายการสื่อสารและสายส่ง     3(3-0-6)  
                (Communication Network and               
                Transmission Lines) 

          

020253302 การสื่อสารแบบดจิิทัล     3(3-0-6) 
                (Digital Communication)           

020253303 หลักการสื่อสาร             3(3-0-6) 
                (Principles of Communicaiton)           

020253304 สื่อสารทางแสง     3(3-0-6) 
                (Optical Communication) 

          

020253305 วิศวกรรมไมโครเวฟ    3(3-0-6) 
                (Microwave Engineering) 
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1.4, 1.5, 
2.2, 3.4, 

3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

020253306 วิศวกรรมสายอากาศ       3(3-0-6) 
                (Antenna Engineering)           

020253307   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  3(3-0-6) 
        (Data Communication and Networking) 

          

020253308 สัญญาณและระบบ        3(3-0-6) 
                (Signal and System) 

          

020253309 ปฏิบติัการระบบโทรคมนาคม 1(0-3-1) 
      (Telecommunication System Laboratory) 

          

         - วิชาเลือก                   13 หน่วยกิต           
020253401  การประยุกตไ์มโครคอนโทรลเลอร ์ 3(2-3-5) 
              (Microcontroller Applications) 

          

020253402 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
                (Advanced Electronic Engineering)           

020253403  ปฏิบัติการวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง      
                                                   1(0-3-1) 
                 (Advanced Electronic Engineering    
                      Laboratory) 
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3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

020253404 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
              (Electronic Circuit Design)           

020253405  ปฏิบัติการออกแบบ       1(0-3-1) 
                 วงจรอิเล็กทรอนิกส์                                     
            (Electronic Circuit Design Laboratory) 

          

020253406  คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟา้  3(3-0-6) 
                (Electromagnetic Wave and Field)           

020253407 ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมขั้นสูง 1(0-3-1)                            
(Advanced Telecommunication System Laboratory)           

020253408 ระบบคอมพิวเตอร์        3(3-0-6)   
                 (Computer Systems)           

020253409 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล  3(3-0-6) 
     (Digital Signal Processing) 

          

020253410 การประมวลผลภาพดิจิทัล   3(3-0-6) 
                (Digital Image Processing) 

   
  

     

020253411 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรม  3(3-0-6)                    
                 (Numerical Methods for Engineering) 
 

   
  

     

145  



มคอ.2 
 

 

มคอ.2 

รายวิชา 

ELO1 
(G) 
TQF 

1.1, 3.1, 
3.2, 3.5, 
4.1, 5.3, 

5.4 

ELO2 
(G) 
TQF  

1.1, 1.2, 
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3.5  

 

ELO3 
(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

020253412 การสื่อสารเคลื่อนที่           3(3-0-6) 
                (Mobile Communication) 

   
  

     

020253413 การสื่อสารแถบกว้าง    3(3-0-6) 
                (Broadband Communication) 

   
  

     

020253414  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม    3(3-0-6)     
                อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
                (Selected Topics in Electronic and              
                Telecommunication Engineering) 

   

  

     

3) กลุ่มวิชาการศึกษา                    46 หน่วยกติ           
020003221 หลักวิชาชีพครู             3(3-0-6) 
                 (Teaching Profession)           

020003222 ปรัชญาการศึกษาและ    3(3-0-6)    
                การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
           (Education Philosophy and                
           Vocational Curriculum Development) 

          

020003224 จิตวิทยาการศึกษา            3(3-0-6) 
                (Education Psychology) 
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(G) 
TQF  

1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

020003225 วิธีการสอนอาชีวะและ        3(3-0-6) 
                 เทคนิคศึกษา     
                (Teaching Methods in Vocational   
                And Technical Education) 

          

020003226 การวิจัยทางการศึกษา        3(3-0-6) 
          (Educational Research) 

          

020003227   นวัตกรรมและสื่อการเรยีนการสอน    3(2-2-5)
         (Innovation and Instructional Media) 

          

020003228 การวัดและการประเมินผลการศึกษา   3(3-0-6) 
         (Educational Measurement and   
                  Evaluation) 

          

020003229   การจัดการคณุภาพการศึกษา    2(2-0-4) 
                (Educational Quality  Management) 

          

020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1         3(1-4-4) 
          (Teaching Practice I) 
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ELO3 
(G) 
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1.3, 2.3, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.2, 
4.3, 4.4, 

5.4 

ELO4 
(S) 

TQF 
2.1-2.4 
3.3, 3.4, 
4.2, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO5 
(S) 

TQF  
1.4 

2.1, 2.2, 
3.1 – 3.3 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.5 

ELO6 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 
2.4, 3.1, 
3.2, 4.4, 
4.5, 5.2, 

5.5 

ELO7 
(S) 

TQF  
1.5, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.3, 3.5, 
4.2, 4.5, 
5.2-5.4 

ELO8 
(S) 

TQF  
2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 
4.3, 4.4, 
4.5, 5.1, 
5.3,6.1, 
6.2,6.3 

ELO9 
(S) 

TQF  
2.3, 2.5, 
3.4, 3.5, 
4.1, 4.3, 
5.1, 5.3, 

5.4 

ELO10 
(S) 

TQF  
1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.2, 

5.3, 5.5 

020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2          3(0-6-3) 
          (Teaching Practice II) 

          

020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3          3(0-6-3) 
         (Teaching Practice III) 

          

020003233 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1       
                                                6(0-18-6) 

 (Teacher Profession Practice in   
     Educational Institute  I) 

          

020003234 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา  2       
                                            6(0-18-6) 

   (Teacher Profession Practice in   
         Educational Institute  II) 

          

020203223 ภาษาและวัฒนธรรม    2(2-0-4)  
                 (Language and Cultures) 
 

          

148  



มคอ.2 
 

149 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต  
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนำไปดำเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ การทวนสอบในระดับรายวิชา
ควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การทวนสอบ
ในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอย่างต่อเนื่อง และนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
(1) ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา  

ในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ 
งานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์  หรือ การส่งแบบสอบถาม           
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 ปีที่ 5 เป็นต้น 

(3) การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาส เกี่ยวกับ

ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา      
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ที่มาประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา อาทิ 
แฟ้มสะสมผลงาน จำนวนแบบจำลองหรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ พัฒนาเองและวางขาย  
จำนวนสิทธิบัตร จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จำนวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ และ
จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (1)  ศึกษาครบตามจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
 (2)  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (จากระบบ 8 คะแนน) 

(3)  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ   
      ปริญญาบัณฑิต  

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน  
1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพ ในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย
ของสถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย     
อย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร    
ต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
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(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ภาคการศึกษา อุตสาหกรรม บุคคลทั่วไป 
และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกำกับมาตรฐาน 
 การกำกับมาตรฐานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งได้บันทึกในฐานข้อมูลระดับปริญญาตรีเพ่ือเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)  
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ได้แก่ การควบคุมจำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งมี
แผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของมาตรฐาน (Thai Qualification Framework for Higher 
Education; TQF : HEd) 
 
2. บัณฑิต 
 1)  มีแผนการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน  
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
 2)  ประมาณการความต้องการแรงงานประจำปี จากการได้งานทำของบัณฑิต เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการดำเนินงานของหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน
นั้น 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
  1)  อาจารย์ประจำรายวิชากำหนดตารางเวลาให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 
  2)  อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษากำหนดเวลาให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ แผนการเรียน 
แนวทางการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
  3)  คณะ/มหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนาการเลือกและวางแผนสำหรับอาชีพแก่นักศึกษาก่อนจบ
การศึกษา 
  4)  มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น แก่นักศึกษาที่สนใจ 
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 3.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
   นักศึกษาสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อภาควิชาได้ ซึ่งเป็นตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
4.  อาจารย์ 
 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
   การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเป็นผู้กำหนดคุณวุฒิและ
คุณสมบัติที่ต้องการ มีการกำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมคณาจารย์ และสัมภาษณ์
โดยคณะกรรมการ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากท่ีประชุมคณาจารย์ประกอบการพิจารณา 
 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   กรรมการภาควิชาและคณาจารย์มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 10 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมก่อนและ
หลังภาคการศึกษา ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารย์ทุก
คนต้องร่วมรับผิดชอบในกลุ่มวิชาที่สอน อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องเข้าร่วมประชุมในการวางแผน ติดตาม 
และทบทวนหลักสูตร 
 4.3  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
   ทางภาควิชามีการพิจารณาคัดเลือกผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือในสาขา
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเชิญมาสอนในหัวข้อที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1  หลักสูตร 
       1)  หัวหน้าภาควิชาเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ประเมินหลักสูตรจากข้อมูลในร่างรายงาน
ผลการดำเนินการของหลักสูตร 
   2)  หัวหน้าภาควิชาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมวิเคราะห์ผลการดำเนินการของหลักสูตรประจำปี  และใช้ข้อมูลเพ่ือ
วางแผนปรับปรุงกลยุทธ์ การสอน ทักษะต่อคุณภาพของหลักสูตร จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแผนการปรับปรุงเสนอต่อคณบดี 
  3)  เมื่อครบรอบหลักสูตร (5 ปี) หัวหน้าภาควิชาจัดการประเมินหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก นักศึกษาปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาหรือบัณฑิตใหม่ และผู้จ้างงาน 
  4)  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่มีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา
หรือบัณฑิตใหม่ และผู้จ้างงาน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พ่ึงประสงค์
ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
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 5.2  การเรียนการสอน 
   1)  ก่อนการเปิดภาคเรียน มอบหมายอาจารย์ทุกคนเตรียมพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ประกอบการสอนภาคปฏิบัติการ สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน 
  2)  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ประจำรายวิชาจะทราบความต้องการ/ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการเรียน อาจารย์ประจำรายวิชาจะใช้ข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 5.3  การประเมินผู้เรียน 
   1)  มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา และของประสบการณ์ภาคสนามตามรายละเอียดที่ สกอ. กำหนด ซึ่งรวมถึงข้อเสนอ
แผนการพัฒนาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   2)  ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกประจำภาคการศึกษา 
   3)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา
โดยคณะกรรมการทวนสอบของภาควิชา สุ่มทวนสอบรายวิชา 25% ของรายวิชาในความรับผิดชอบของ
ภาควิชาในแต่ละป ี
   4)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอำนวย
ความสะดวก รายงานผลการดำเนินการรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จัดทำร่างรายงานผล
การดำเนินการของหลักสูตรประจำปี เสนอต่อหัวหน้าภาค 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  หลักสูตรมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรที่จะสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งทางด้านการจัดสรร
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับหนังสือและสารสารทางวิชาการ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการสำรวจความต้องการอุปกรณ์และครุภัณฑ์ รวมทั้งสื่อการสอนทางวิชาการเป็นประจำ
ทุกปี 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม   
     ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ                     
     ดำเนินงานหลักสูตร 

√ √ √  √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง   
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                 

     หรือมาตรฐาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ   
ประสบการณ์  ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน   
ผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม   (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล   
การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
การสอน  ห รือ ก ารป ระ เมิ น ผลการ เรี ยน รู้  จ ากผล 
การประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

√ √ √ √ √ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ 

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน           
    เต็ม 5.0 

   √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่         
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ 
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  
การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน    
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำอย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี โดยเน้นการติดตามประเมิน
นักศึกษาว่ามีขีดความสามารถทางการวิจัยมากน้อยแค่ไหน และยังอ่อนด้อยด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7           
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
  จากการรวบรวมข้อมูล จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น  ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น  
จะกระทำทุก 3 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
   

1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
2. ความหมายของรหัสวิชา 
3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
4. ชื่อปริญญาที่ระบุในใบรับรองผลการศึกษา 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 
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020253013  3(0-6-2) 

Elec. Eng. Pract I 

020253014  3(0-6-2) 

Elec. Eng. Pract. II 

08xxxxxxx  3(x-x-x) 

Language Elective 

Course 

08xxxxxxx  3(x-x-x) 

Language Elective 

Course 

08xxxxxxx  1(x-x-x) 

Phy. Edu. Elective 

Course 

xxxxxxxxx  1(x-x-x) 

Gen. Edu. Elective 

Course 

xxxxxxxxx  3(x-x-x) 

Social and Human 

Elective Course 

xxxxxxxxx  3(x-x-x) 

Free Elective 

Course 

020003222  3(3-0-6) 

Edu. Philo.  

Vocational 

020253017  1(0-3-1) 

Project Study 

xxxxxxxxx  3(x-x-x) 

Free Elective 

Course 

020003233  6(0-18-6) 

Teacher Prof.  
Practice I 

020003234  6(0-18-6)) 

Teacher Prof.  

Practice II 

020253001  3(2-2-5) 

Eng. Drawing 

020003103  3(2-2-5) 

Computer and 

Programming 

08xxxxxxx  3(3-0-6) 

Language Elective 

Course 

08xxxxxxx  3(3-0-6) 

Language Elective 

Course 

02053109  3(3-0-6) 

Power Plants and  

Substations 

xxxxxxxxx  3(3-0-6) 

Gen. Edu. Elective 

Course 

020253010  3(3-0-6) 

Digital & Logic  

Circuit Design 

020253011  1(0-3-1) 

Digital & Logic  

Circuit Design Lab. 

020253108  3(3-0-6) 

Power Electronics 

020003226  3(3-0-6) 

Edu. Research 

020253018  3(3-0-6) 

Special Project 

040313005  3(3-0-6) 

Physic I 

040313006  1(0-3-1) 

Physic Lab. I 

040113001  3(3-0-6) 

Chemistry for Eng. 

040113002  1(0-3-1) 

Chemistry Lab. for 

Eng. 

040313007  3(3-0-6) 

Physic II 

040313008  1(0-3-1) 

Physic Lab. II 

040203211  3(3-2-6) 

Eng. Mathematics III 

040203112  3(3-2-6) 

Eng. Mathematics II 

020003228  3(3-0-6) 

Edu. Meas. & Eva. 

020253003  3(3-0-6) 

Eng. Materials 

020253004  3(3-0-6) 

Elec. Circuit 

020003227  3(3-0-6) 

Innovation & Inst. 

Media 

020253005  3(3-0-6) 

Eng. Electronics 
020253015  1(0-3-1) 

Eng. Electronics 

Lab. 

020253008  3(3-0-6) 

Elec. Instru. &Meas. 

020253009  1(0-3-1) 

Elec. Instru. & Meas. 

Lab. 

020003225  3(3-0-6) 

Teaching Meth. 

020253002  3(3-0-6) 

Eng. Mechanics 

020253006  3(3-0-6) 

Electromagnet Field 

 

020253007  3(3-0-6) 

Control System 

 020253016 1(0-3-1) 

Control System Lab. 

 

020253012  3(3-0-6) 

Microcontroller 

 

040203111  3(3-0-6) 

Eng. Mathematics I 

 

020003230  3(1-4-4) 

Teaching Pract. I 

020253105  3(3-0-6) 

Elec. Safety 

020003229  2(2-0-4) 

Edu. Quality Manage 

020003231  3(0-6-4) 

Teaching Pract. II 

0202xxxxx  1(x-x-x) 

Power Elective  

Course 

 

020253104  3(3-0-6) 

Elec. Power System 

020003232  3(0-6-4) 

Teaching Pract. III 

0202xxxxx  3(x-x-x) 

Power Elective  

Course 

 

0202xxxxx  3(x-x-x) 

Power Elective  

Course 

 

020253103  3(3-0-6) 

Elec. System Design 

020253106  3(3-0-6) 

Power System 

Protection 

0202xxxxx  3(x-x-x) 

Power Elective  

Course 

 

020253101  3(3-0-6) 

Elec.  Machines 

020253102  1(0-3-1) 

Elec.  Machine 

Lab. 

020253107  3(3-0-6) 

Energy Conservation 

0202xxxxx  3(x-x-x) 

Power Elective 

Course 

  Sem.1      Sem.2          Sem.3           Sem.4         Sem.5            Sem.6                  Sem.7                 Sem.8                         Sem.9                    Sem.10 
22(x-x-x)     21(x-x-x)       22(x-x-x)        21(x-x-x)      22(x-x-x)         22(x-x-x)            22(x-x-x)              21(x-x-x)                  6(0-240-0)                        6(0-240-0) 

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตรแขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 

xxxxxxxxx  3(x-x-x) 

Gen. Edu. Elective 

Course 

xxxxxxxxx  3(x-x-x) 

Sci. & Math. Elective 

Course 

020003224  3(3-0-6) 

Edu. Psychology 

020003221  3(3-0-6) 

Teaching Prof. 

020203223  2(2-0-4) 

 Lang. & Cult. 

xxxxxxxxx  1(x-x-x) 

Gen. Edu. Elective 

Course 
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของงหลักสูตรแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 

  Sem.1      Sem.2          Sem.3           Sem.4         Sem.5            Sem.6                  Sem.7                 Sem.8                         Sem.9                    Sem.10 
22(x-x-x)     21(x-x-x)       22(x-x-x)        21(x-x-x)      22(x-x-x)         21(x-x-x)            22(x-x-x)              22(x-x-x)                  6(0-240-0)                        6(0-240-0) 

020253013  3(0-6-2) 

Elec. Eng. Pract. I 

020253014  3(0-6-2) 

Elec. Eng. Pract. II 

08xxxxxxx  3(x-x-x) 

Language Elective 

Course 

08xxxxxxx  3(x-x-x) 

Language Elective 

Course 

08xxxxxxx  1(x-x-x) 

Phy. Edu. Elective 

Course 

xxxxxxxxx  1(x-x-x) 

Gen. Edu. Elective 

Course 

xxxxxxxxx  3(x-x-x) 

Social and Human 

Elective Course 

xxxxxxxxx  3(x-x-x) 

Free Elective 

Course 

020003222  3(3-0-6) 

Edu. Philo.  

Vocational 

020253017  1(0-3-1) 

Project Study 

xxxxxxxxx  3(x-x-x) 

Free Elective 

Course 

020003233  6(0-18-6) 

Teacher Prof.  

Practice I 

020003234  6(0-18-6)) 

Teacher Prof.  

Practice II 

020253001  3(2-2-5) 

Eng. Drawing 

020003103  3(2-2-5) 

Computer and 

Programming 

08xxxxxxx  3(3-0-6) 

Language Elective 

Course 

08xxxxxxx  3(3-0-6) 

Language Elective 

Course 

020253308 3(3-0-6) 

Signal and System 

xxxxxxxxx  3(3-0-6) 

Gen. Edu. Elective 

Course 

020253010  3(3-0-6) 

Digital & Logic  

Circuit Design 

020253011  1(0-3-1) 

Digital & Logic  

Circuit Design Lab. 

020253307 3(3-0-6) 

Data Commu. 

020003226  3(3-0-6) 

Edu. Research 

020253018  3(3-0-6) 

Special Project 

040313005  3(3-0-6) 

Physic I 

040313006  1(0-3-1) 

Physic Lab. I 

040113001  3(3-0-6) 

Chemistry for Eng. 

040113002  1(0-3-1) 

Chemistry Lab. for 

Eng. 

040313007  3(3-0-6) 

Physic II 

040313008  1(0-3-1) 

Physic Lab. II 

040203211  3(3-2-6) 

Eng. Mathematics III 

040203112  3(3-2-6) 

Eng. Mathematics II 

020003228  3(3-0-6) 

Edu. Meas. & Eva. 

020253003  3(3-0-6) 

Eng. Materials 

020253004  3(3-0-6) 

Elec. Circuit 

020003227  3(3-0-6) 

Innovation & Inst. 

Media 

020253005  3(3-0-6) 

Eng. Electronics 

020253015  1(0-3-1) 

Eng. Electronics 

Lab. 

020253008  3(3-0-6) 

Elec. Instru. &Meas. 

020253009  1(0-3-1) 

Elec. Instru. & Meas. 

Lab. 

020003225  3(3-0-6) 

Teaching Meth. 

020253007  3(3-0-6) 

Control System 

020253016 1(0-3-1) 

Control System Lab. 

020253012  3(3-0-6) 

Microcontroller 

 

040203111  3(3-0-6) 

Eng. Mathematics I 

 

020003230  3(1-4-4) 

Teaching Pract. I 

020253309  1(0-3-1) 

Telecom System 

Lab. 

020003229  2(2-0-4) 

Edu. Quality Manage 

020003231  3(0-6-4) 

Teaching Pract. II 

0202xxxxx  1(x-x-x) 

Telecom. Elective  

Course  

 

020253301 3(3-0-6) 

Commu. Net & Trans. 

020003232  3(0-6-4) 

Teaching Pract. III 

0202xxxxx  3(x-x-x) 

Telecom. Elective  

Course 

 

0202xxxxx  3(x-x-x) 

Telecom. Elective  

Course 

 

020253302  3(3-0-6) 

Digital Commu. 

020253305  3(3-0-6) 

Microwave Eng. 

0202xxxxx  3(x-x-x) 

Telecom. Elective  

Course 

 

020253304  3(3-0-6) 

Optical Commu. 

020253306  3(3-0-6) 

Antenna Eng. 

020253303  3(3-0-6) 

Principle of Commu 

 

 

0202xxxxx  3(x-x-x) 

Telecom. Elective 

Course 

020253002  3(3-0-6) 

Eng. Mechanics 

020253006  3(3-0-6) 

Electromagnet Field 

 

xxxxxxxxx  3(x-x-x) 

Gen. Edu. Elective 

Course 

xxxxxxxxx  3(x-x-x) 

Sci. & Math. Elective 

Course 

020003224  3(3-0-6) 

Edu. Psychology 

020003221  3(3-0-6) 

Teaching Prof. 

020203223  2(2-0-4) 

Lang. & Cult. 

xxxxxxxxx  1(x-x-x) 

Gen. Edu. Elective 

Course 
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รายละเอียดการกำหนดรหัสวิชาของหลักสูตร 

 

  หลักที่                    1-2  3-4    5 6                          7                8-9 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                         
                          
                                                                                             
     
                                             
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ           
01  =    
02  =  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
03  = 
04  = 
05  = 
 

 

ภาควิชา 
01  =  ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
02  =  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
03  =  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
04  =  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
05  =  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
06  =  ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา 
07  =  ภาควิชาบริหารธุรกจิอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา 
02 = ครุศาสตร์ไฟฟ้า 

1 = วิศวกรรมไฟฟ้า (TE , TTE) 
2 = ไฟฟ้า (MTE) 
3 = ไฟฟ้าศึกษา (DTE) 
4 = วิศวกรรมไฟฟ้า MTE 
5 = วิศวกรรมไฟฟ้า (TEE) 
ระดับการศึกษา           

1 = ป.วช. 
2 = ป.วส. 
3 = ปริญญาตรี 
4 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

5 = ปริญญาโท 
6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
7 = ปริญญาเอก 
8 = สูงกว่าปริญญาเอก 

 

กลุ่ม/แขนงวชิา 

0 = วิชาแกน 

1 = วิชาบังคับแขนงวิชาวิศวกรรมระบบ 
       ไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 

2 = วิชาเลือกแขนงวิชาวิศวกรรมระบบ 
       ไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 
3 = วิชาบังคับแขนงวิชาวิศวกรรม  
       อิเล็กทรอนกิส์และโทรคมนาคม 
4 = วิชาเลือกแขนงวิชาวิศวกรรม  
       อิเล็กทรอนกิส์และโทรคมนาคม 
 

ลำดับวิชา           
0X – 9X  =  ลำดับวิชา 
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ชือ่ปริญญาที่ระบุในใบรับรองผลการศึกษา 
 

การใช้ชื่อปริญญาที่ระบุในใบรับรองผลการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 แขนงวิชา ดังนี้ 
 

แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม 
ชื่อเต็มภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Electrical Engineering and Education) 
   Field of Specialization Electrical Power and Control Systems Engineering  
 
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
ชื่อเต็มภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Electrical Engineering and Education) 
   Field of Specialization Electronics and Telecommunications Engineering 
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