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ค าน า 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนโยบายให้ทุกสาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม      

มีคุณภาพ และทันสมัยยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้
ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานระดับสากล 

ดังนั้นสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 
ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561 โดยได้มีการปรับปรุง
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร (พ.ศ. 2555) เพ่ือให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ทั้งนี้ เพ่ือเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
1/2561 โดยยึดแนวทางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งมีเป้าหมายในการ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสวงหาแนวทางการ
แก้ปัญหาทางวิชาการและ  มีวิชาชีพในศาสตร์ของเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สามารถ
ประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถท างานร่วมกับชุมชน ครอบครัว  และหน่วยงานอ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาระดับสูงขึ้นหรือท าการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ท าให้หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้   มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  สามารถ
จัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
ความสามารถตอบสนองความต้องการก าลังคนของสังคมได้เป็นอย่างดี 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่  1        ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่  2       ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดที่  3     ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 8 
หมวดที่  4       ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 50 
หมวดที่  5        หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 62 
หมวดที ่ 6        การพัฒนาคณาจารย์ 63 
หมวดที่  7       การประกันคุณภาพหลักสูตร 64 
หมวดที่  8        การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 69 
ภาคผนวก   
        ภาคผนวก  ก  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษา 
                          ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

71 

         ภาคผนวก  ข  รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 86 
        ภาคผนวก  ค  ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม ( พ.ศ. 2555)                                             

                    กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
                          ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)    
                          กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

88 
 

93 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
_____________________________________________________________________

_ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
คณะ/ภาควิชา  :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.   ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Electronics Engineering 
Technology 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย     ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
         ชื่อย่อ  : วท.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Electronics Engineering Technology) 
         ชื่อย่อ  : B.Sc. (Electronics Engineering Technology) 

3. วิชาเอก   
ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
130 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3  ภาษาที่ใช้   
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ภาษาไทย 
 5.4  การรับเข้าศึกษาต่อ   

         รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   

ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
6.1 หลักสูตรปรับปรุง ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
6.2 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 
6.3  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจารณาหลักสูตรนี้ 

ในการประชุม  ครั้งที่  1 / 2560  วันที่  6  กันยายน  พ.ศ.  2560 
 6.4  คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 6 / 2560  
วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

6.5  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม  
ครั้งที่ 22 / 2560 วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

6.6  สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
ครั้งที่ 12 / 2560 วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 

6.7  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุม  
ครั้งที ่13 / 2560 วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปีการศึกษา 2563 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ผู้ช่วยวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 
8.2 นักวิชาการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
8.3 นักวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
8.4 ผู้ตรวจสอบด้านการจัดการพลังงานทดแทนที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
8.5 ผู้ดูแลระบบควบคุมเครื่องจักรกลในโรงงาน/อาคาร/โรงไฟฟ้า 
8.6 หัวหน้าช่างเทคนิคงานผลิตอุปกรณ์/เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ 
8.7 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบสื่อสาร/เครือข่ายคอมพิวเตอร์/ระบบอัตโนมัติภายใน

อาคาร 
8.8 ธุรกิจส่วนตัวทางด้านอิเล็กทรอนิกส์  
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8.9 วิศวกรฝ่ายขายเก่ียวกับอุปกรณ์ในงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
8.10 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
8.11 พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      

ล าดั
บท่ี 

ชื่อ – สกุล  
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขา

วิชาเอก 
สถาบัน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. 

 

นายณัฐพล ภูครองทอง 
 

อาจารย์ วศ.ม. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
ค.อ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร        
พ.ศ. 2554 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า  พระนครเหนือ พ.ศ. 2551 

2. 
นายเดวิทย์  ศิริพจน์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(ด้าน
อิเล็กทรอนิกส์) 

ค.อ.ม. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์-
โทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 
2550 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. 2542 

3. 
นายสงกรานต์ ไชย
ลังกา 

อาจารย์ ค.อ.ม.ครุศาสตร์
เทคโนโลยี 
ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี พ.ศ. 2543 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 
วิทยาเขตเทเวศน์ พ.ศ. 2538 

4. 
นายสุวัฒน์ มณีวรรณ 
 

อาจารย์ ดร. ปร.ด. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 
ค.อ.ม. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์-
โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
พ.ศ. 2558 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า           
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง พ.ศ. 
2548 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล             
วิทยาเขตพายัพ พ.ศ. 2539 
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5. 
นายวิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ 
 

อาจารย์ ค.อ.ม. 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
(อิเล็กทรอนิกส์) 
ค.อ.บ. เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า   พระนครเหนือ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
วิทยาเขตพระนครเหนือ พ.ศ. 
2549 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

       การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555–2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งรวมถึง
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดทั้งการ
เปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะการประยุกต์เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับ
สังคม ให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเข้าไป
พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งในระดับครัวเรือนท้องถิ่นและระดับประเทศชาติได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เน้นการ
พัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
                 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้คนไทยต้องเรียนรู้และรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยีทั้งหลาย วงการภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจเจริญเติบโตด้วยการพ่ึงพาเทคโนโลยี 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางก็ล้วนเป็นสิ่งที่อาศัยเทคโนโลยี ดังนั้น
การที่สังคมได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ตนเองพ่ึงพา จึงเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ต่อการประกอบอาชีพ 
และต่อความอยู่ดีมีสุขของสังคม รู้เท่ารู้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตลอดเวลา ในหลักสูตรการ
เรียนการสอนจึงก าหนดรายวิชาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสังคม
อุตสาหกรรมอย่างมีความสุข 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร   
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       จากผลกระทบดังกล่าว จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถบูรณาการเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการด าเนินชีวิต และรองรับการแข่งขัน
ในวงการภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ทั้งในและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้ทันที และให้เป็น
บุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่พ่ึงของสังคมได้ โดยเฉพาะการประยุกต์เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับสังคม ให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเข้าไปพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งในระดับครัวเรือน
ท้องถิ่นและระดับประเทศชาติได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น  ในหลักสูตรการเรียนการสอนจึงก าหนดรายวิชาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้สังคมไทย
มีภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสังคมอุตสาหกรรมอย่างมีความสุข 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  การ

พัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา  เน้นการคิด
วิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  การพัฒนาหลักสูตรจึงค านึงถึงการ 
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล   ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีตอบสนองด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
                  อนึ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ก าหนดพันธกิจไว้คือ 
มุ่งศึกษาค้นคว้าวิจัย ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือ
สร้างบัณฑิตให้มีทักษะและกระบวนการทางเทคโนโลยีอุตสากรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เนื่องจากหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นสาขาหนึ่งที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม ซึ่งนับวันจะ
ซับซ้อนมากขึ้น โดยอาจจะส่งผลให้สังคมก้าวไม่ทันกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดปัญหากับการ
ด ารงชีวิตของคนในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งท าหน้าที่ให้การบริการ
วิชาการแก่สังคม รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมให้แก่สังคม จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะ
สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้
เกิดข้ึน 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่ได้เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  

 13.1  รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น  
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่ม

วิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
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13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอื่น  
  วิชาเลือกเสรี ได้แก่ 5583115 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

5583116 เทคโนโลยีเครื่องใช้ส านักงานอัตโนมัติ และ 5583203 การจัดการและบริการสตูดิโอและ
โสต 
ทัศนูปกรณ์  

13.3  การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความรู้

ความสามารถ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ   

1.2  ความส าคัญ 
      ความส าคัญของสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คือ เป็นสาขาที่มุ่งเน้นพัฒนา

ความรู้ความสามารถบนพ้ืนฐานของศาสตร์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเสริม
พัฒนาการเรียนรู้โดยการฝึกฝนตนเองทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมพัฒนา
เทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมและท้องถิ่น  มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน  มีคุณธรรม  
จริยธรรม โดยใช้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้เรียนให้มี
คุณสมบัติอัน          พึงประสงค์ และศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะดังนี้  

1.3.1 มีความรู้ที่ทันต่อยุคสมัยและทักษะ ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3.2 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  

 1.3.4 มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้ดี 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง :  หลักสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบปีการศึกษา (4 ปี) 

2.1 แผนพัฒนา/ 
การเปลี่ยนแปลง 

2.2  กลยุทธ์ 2.3  หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

1. การบริหารหลักสูตร 1. ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตร 
2. จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

1. แผนบริหารหลักสูตร 
2. อาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตรของอาจารย์และ
นักศึกษา 
 

2. กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
 

1. ระบบการรวบรวม มคอ.3 และ 5 
2. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิะดับอุดมศึกษา  
3. การประเมินการเรียนการสอน 

1. มีแผนการบริหารการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
(มคอ.3 และ มคอ.5) 
2. รายวิชาที่มีบูรณาการ 
3. ผลการประเมินการเรียนการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่อ อาจารย์ผู้สอน 

3. การบริหาร
ทรัพยากรการเรียน 
การสอน 
 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา/สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
2. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน 
3. การประเมินผลสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1. มีเอกสาร/ต ารา/สื่อ/เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
2. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน
อย่างพอเพียง 
3. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน 

4. การบริหารบุคลากร 1. ก าหนดแผนการพัฒนาอาจารย์ 
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้าน
ทักษะการสอนและการวิจัย 
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

1. มีโครงการพัฒนาทักษะการสอนและ
การวิจัยของคณาจารย์ 
2. จัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์เข้า
ร่วมการฝึกอบรมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ 
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2.1 แผนพัฒนา/ 
การเปลี่ยนแปลง 

2.2  กลยุทธ์ 2.3  หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

 3. รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม/
ประชุมสัมมนา 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตร 

5. สนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา 

1. ส่งเสริมพัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา จัดการข้อร้องเรียนต่อการ
สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยให้นักศึกษามี     
ส่วนร่วม 

1. มีระบบและโครงการให้ค าปรึกษา
วิชาการและทักษะการใช้ชีวิต 
2. มีระบบจัดการข้อร้องเรียนต่อการ
สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 
3. มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการสนับสนุนและการ
พัฒนานักศึกษา 

6. ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม
และหรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

1. วิจัยความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม 
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. ผลการวิจัยความต้องการของตลาด 
แรงงาน สังคม 
2. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

 

 

หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการและโครงสร้างของ
หลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบการจัดการศึกษา  

       ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และใน 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน     

       อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

          ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

        ภาคการศึกษาปกติที่ 1 :  สิงหาคม – พฤศจิกายน   
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        ภาคการศึกษาปกติที่ 2 :   มกราคม – เมษายน 
        ภาคฤดูร้อน          :  พฤษภาคม – กรกฎาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่า 
        2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ว่าด้วยการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 

2.2.3 มีคุณสมบัติครบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
        2.2.4 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.3  ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาแรกเข้า  
  2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์น้อย 
  2.3.2 นักศึกษามีปัญหาเรื่องทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.3.3 นักศึกษามีปัญหาเรื่องทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

  2.3.4 นักศึกษามีปัญหาทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
  2.3.5 นักศึกษามีปัญหาเรื่องการปรับตัวด้านการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

       นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ กรณีที่นักศึกษาจ าเป็นต้องปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ให้จัดอบรมเพ่ือปรับพื้นฐานก่อน 
                  2.4.1 จัดอบรมพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
                  2.4.2 จัดอบรมพ้ืนฐานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
                  2.4.3 มีการสอนโดยใช้สื่อและการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา (การควบคุม  
ด้วยพีแอลซี : 5583307) 

       2.4.6  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต และเทคนิคการ
เรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 

 2.4.7  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนให้ค าแนะน า
แก่นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่  1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่  2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่  3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่  4 - - - 40 40 
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รวมจ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

2.6  งบประมาณตามแผน 
       งบประมาณค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 5 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

รายการ 
งบประมาณปี  พ.ศ.    (หน่วย : บาท) 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. เงินเดือนและค่าจา้ง 2,734,900 3,008,390 3,309,229 3,640,152 4,004,167 
2. ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/   

ค่าวัสด ุ
240,000 264,000 290,400 319,440 351,384 

3. ค่าสาธารณูปโภค 95,000 104,500 114,950 126,445 139,090 

4. งบลงทุน 1,200,000 1,320,000 1,452,000 1,597,200 1,756,920 

รวม 4,269,900 4,696,890 5,166,579 5,683,237 6,251,561 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร  50,000 บาท / คน / ปี 

2.7 ระบบการศึกษา     
      ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2553  (ภาคผนวก ก) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย   
      การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี         
พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ก)  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        130        หน่วย
กิต 

   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
    

โครงสร้างหลักสูตร    
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต 
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     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 
     และเลือกอีก  3 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า         94 หน่วยกิต 
     วชิาแกน   15 หน่วยกิต 
     วิชาบังคับ  60 หน่วยกิต 
     วิชาเลือก  11 หน่วยกิต 
     วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา 

 8 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร   
          ความหมายของเลขรหัสวิชา   

1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป   เลขรหัสวิชาที่ ใช้ ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป 
ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 
  เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง  หมวดวิชากลุ่มศึกษาทั่วไป 
  เลขรหัสตัวที่สี่  หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
  เลขรหัสตัวที่ห้า  หมายถึง  ลักษณะวิชา  โดยก าหนดดังนี้ 
   เลข 1       หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
   เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
   เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  
   เลข 4  หมายถึง   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
   เลข 5  หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
   เลข 6  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
   เลข 7   หมายถึง  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
   เลข 8  หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
  เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง  ล าดับก่อนหลังรายวิชาในหมวดวิชาของรหัสตัวที่
ห้า 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะ เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วยเลข 7 หลักมี
ความหมายดังนี้ 
 เลขรหัสสามตัวแรก 558 หมายถึง  รายวิชาทางสาขาเทคโนโลยีวศิวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
 เลขรหัสตัวที่ สี่      หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
         เลขรหัสตัวที่ ห้า หมายถึง   ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้  
   เลข  1 หมายถึง   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 เลข  2 หมายถึง  กลุ่มวิชาระบบภาพและเสียง 
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 เลข  3 หมายถึง   กลุ่มวิชาระบบควบคุมและอุตสาหกรรม  
 เลข  4 หมายถึง   กลุ่มวิชาระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
 เลข  5 หมายถึง   กลุ่มวิชาดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ 
 เลข  6 หมายถึง  กลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร ์

 เลข  7 หมายถึง  กลุ่มวิชาวงจรไฟฟ้า เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 
 เลข  8   หมายถึง  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

   เลข  9 หมายถึง   กลุ่มวิชาโครงงาน ค้นคว้าวิจัย โครงการพิเศษ สัมมนา 
                  เลขรหัสตัวที่ หก และ เจ็ด หมายถึง  ล าดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาของรหัสตัวที่ห้า 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

    รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาภาษา       ไม่น้อยกว่า           9 หน่วยกิต     

0001101    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น  
Thai for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

0001201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                 
English for Communication 

3(3-0-6) 
 

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
English for Academic Purposes 1 

3(3-0-6) 

 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                              ไม่น้อยกว่า               6 หน่วย
กิต 

0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต                 
Aesthetics and Ethics for Life 

3(3-0-6) 

0001402   จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 
Psychology for Living and Self – development 

3(3-0-6)   

 3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                ไม่น้อยกว่า              6 หน่วย
กิต                

0002501    ท้องถิ่นศึกษา 
Local  Studies 

3(3-0-6) 

0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต  
Thai Politics and Introduction to Laws for Life 

3(3-0-6) 
 

 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์             ไม่น้อยกว่า               6 หน่วย
กิต 

0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน  
Fundamental  Sciences and  Mathematics  in  

3(3-0-6) 
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Everyday Life 
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  

Computer and Information Technology for Life 
      3(2-2-5) 

 หมายเหตุ  จ านวนหน่วยกิตที่เหลืออีก 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 
English for Academic Purposes 2 

3(3-0-6) 

0002301 
 

ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
Khmer for Communication 

3(3-0-6) 
 

0002302 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต 
Ethics in Everyday Life 

3(3-0-6) 

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต 
Aesthetics and Life 

3(3-0-6) 

0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) 

0002406 การรู้สารสนเทศ 
Information Literacy 

3(3-0-6) 

0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes 

3(3-0-6) 

0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก 
Thailand in Global Society 

3(3-0-6) 

0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
Thailand Politics and the Globalization 

3(3-0-6) 

0002506 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 
Introduction to Laws  for Life 

3(3-0-6) 

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย 
Thailand Resources and Environment Management 

3(3-0-6) 

0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
Economics in Everyday Life 

3(3-0-6) 
 

0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 
Introduction to Business Principles 

3(3-0-6) 
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0002602 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sciences for Quality of Life Development 

3(3-0-6) 

0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน 
Fundamental Sciences in Everyday Life 

3(3-0-6) 

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต  
Applied Sciences for Everyday Life 

3(3-0-6) 

0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
Life and the Environment 

3(3-0-6) 

0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Everyday Life 

3(2-2-5) 

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
Royal New Theory of Agriculture 

3(3-0-6) 

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
Fundamental Industrial Technology 

3(2-2-5) 

0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
Appropriate Technology for Life in Locality 

3(3-0-6) 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                 ไม่น้อยกว่า           94  หน่วย
กิต 

 1)  วิชาแกน                               6  หน่วยกิต 
5501101 คณิตศาสตร์ส าหรับงานอุตสาหกรรม 

Mathematics for Industrial Work 
3(3-0-6) 

5501102 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรม 
Environment and Ecology System in Industrial Work 

3(3-0-6) 

5501103 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับงานอุตสาหกรรม 
Fundamental of Physics for Industrial Work 

3(3-0-6) 

5501104 วัสดุศาสตร์ 
Material Science 

3(3-0-6) 

 

 2) วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 80  หน่วยกิต 

    วิชาบังคับ 60 หน่วยกิต 

5581101 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electrical and Electronics Drafting 
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5581102 งานไฟฟ้าเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Basic Electricity  
5581103 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6) 
 Electronics Engineering Mathematics 1  
5582104 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 3(3-0-6) 
 Electronics Engineering Mathematics 2  
5582105 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2(3-0-3) 
 Electric Circuits  
5582106 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-0) 
 Electric Circuits Laboratory  
5582107 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2(3-0-3) 
 Electronics Devices  
5582108 ปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
 Electronics Devices Laboratory  
5582109 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Basic Electronics Engineering Training  
5583201 วิศวกรรมระบบภาพและเสียง 3(2-2-5)  
 Audio and Video Systems Engineering  
5583302 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)  
 Industrial Electronics  
5582501 ดิจิตอลเบื้องต้น 2(3-0-3)  
 Introduction to Digital  
5582502 ปฏิบัติการดิจิตอลเบื้องต้น 1(0-3-0) 
 Introduction to Digital Laboratory  
5583503 การออกแบบวงจรดิจิตอล 2(3-0-3) 
 Digital Circuits Design  
5583504 ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอล 1(0-3-0) 
 Digital Circuits Design Laboratory  
5583505 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2(3-0-3) 
 Microcontroller  
5583506 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 1(0-3-0) 
 Microcontroller Application  
5581701 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)  
 Electrical and Electronics Instruments  
5582702 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2(3-0-3) 
 Electronics Circuits 
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5582703 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
 Electronics Circuits Laboratory  
5582704 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)  
 Electronics Engineering  
5583705 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2(3-0-3) 
 Electronics Circuits Design  
5583706 ปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
 Electronics Circuits Design Laboratory  
5583707 การประยุกต์ใช้งานไอซีเชิงเส้น 3(2-2-5) 
 Linear Integrated Circuits Application  
5583708 การจ าลองอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Program Simulation  
5583901 การเตรยีมการวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Preparation for Research and Development in Electronics  
5584902 การวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-4-4) 
 Research and Development in Electronics  

 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 20    หน่วยกิต 
5583202 วิศวกรรมระบบเสียง 3(2-2-5) 
 Acoustics Engineering  
5583203 การจัดการและบริการสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ์  3(2-2-5) 
 Studio Service and Management  
5583204 เทคโนโลยีเครื่องใช้ส านักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
 Office Automation Technology  
5583205 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electrical and Electronics Appliance Repairs  
5582301 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety Engineering               
5583303 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(2-2-5) 
 Power Electronics  
5583304 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(2-2-5) 
 Sensors and Transducer  
5583305 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 3(3-0-6) 
 Opto Electronics  
5583306 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
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 Automatic Control Systems 
  
5583307 วิศวกรรมระบบควบคุม 3(3-0-6) 
 Control System Engineering  
5583308 การควบคุมด้วยพีแอลซี 2(3-0-3) 
 Programmable Logic Control  
5583309 ปฏิบัติการควบคุมด้วยพีแอลซี 1(0-3-0) 
 Programmable Logic Control Laboratory  
5584310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(2-2-5) 
 Electrical Machines  
5582401 ระบบสื่อสาร 2(3-0-3) 
 Telecommunication Systems  
5583402 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 Electromagnetic Field  
5583403 วิศวกรรมสายอากาศ  3(2-2-5) 
 Antennas Engineering  
5583404 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Data Communications and Computer Network  
5583405 กฎหมายข้อบังคับในงานวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์    3(3-0-6) 
 Laws and Regulations in Radio and Electronics  
5584406 ระบบโทรศัพท์ 3(2-2-5) 
 Telephone Systems  
5584407 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 3(2-2-5) 
 Wireless Communications Technology  
5584408 เทคโนโลยีระบบสื่อสารภายในอาคาร 3(2-2-5) 
 Communication System Technology in the Building  
5583507 วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง 2(3-0-3) 
 Pulse and Switching Circuits  
5584508 ปฏิบัติการวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง 1(0-3-0) 
 Pulse and Switching Laboratory  
5584509 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Digital Electronics  
5584510 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข  3(3-0-6) 
 Digital Signal Processing  
5581601 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Computer  
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5582602 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
 Computer Graphics 
  
5583603 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Programming  
5583709 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronics Circuits Analysis  
5583710 วงจรรวมอนาล็อกและดิจิตอล 3(3-0-6) 
 Analog and Digital Integrated Circuits  
5583711 การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
 Electronics Circuit Applications   
5584712 ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Network Theory  
5584713 เทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์  3(2-2-5) 
 Printed Circuit Board Technology 

  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

5584801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม                   2(90) 
              อิเล็กทรอนิกส์   
       Preparation for Professional Experience Training  
5584802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  6(450) 
       Professional Experience Training 

หรือ   5584803  การเตรียมสหกิจศึกษา     2(90) 
              Cooperative Education Preparation 

          5584804  สหกิจศึกษา         6(450) 
             Cooperative Education 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา     
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี  1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
วิชาเฉพาะ 5501101  คณิตศาสตร์ส าหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5501102  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
5581101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
5581102  งานไฟฟ้าเบื้องต้น 3(2-2-5) 
5581601  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 21 
 

 
ปีท่ี  1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
วิชาเฉพาะ 5501103  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5501104  วัสดุศาสตร์ 3(3-0-6) 
5581103  คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6) 
5581701  เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

 เลือกเสรี 3(x-x-x) 
 รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี  2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
วิชาเฉพาะ 5582104  คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 3(3-0-6) 

5582105  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2(3-0-3) 
5582106  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-0) 
5582107  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2(3-0-3) 
5582108  ปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
5582109  การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
5582501  ดิจิตอลเบื้องต้น 2(3-0-3)  
5582502  ปฏิบัติการดิจิตอลเบื้องต้น 1(0-3-0) 

 รวมหน่วยกิต  21 
 

 
ปีท่ี  2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

วิชาเฉพาะ 5582401  ระบบสื่อสาร 2(3-0-3) 
5582702  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2(3-0-3) 
5582703  ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
5582704  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)  

เลือกเสรี เลือกเสรี 3(x-x-x) 
 รวมหน่วยกิต 17 
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ปีท่ี  3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
วิชาเฉพาะ 5583503  การออกแบบวงจรดิจิตอล 2(3-0-3) 

5583504  ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอล 1(0-3-0) 
5583603  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
5583705  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2(3-0-3) 
5583706  ปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
5583708  การจ าลองอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 18 
 

  
 

ปีท่ี  3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ 5583201  วิศวกรรมระบบภาพและเสียง 3(2-2-5)  

5583302  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)  
5583308  การควบคุมด้วยพีแอลซี 2(3-0-3) 
5583309  ปฏิบัติการควบคุมด้วยพีแอลซี 1(0-3-0) 
5583505  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2(3-0-3) 
5583506  การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 1(0-3-0) 
5583707  การประยุกต์ใช้งานไอซีเชิงเส้น 3(2-2-5) 
5583901  การเตรียมการวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต  18 
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ปีท่ี  4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
  5501105 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 5584801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม 
 อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
5584803 การเตรียมสหกิจศึกษา 

 
2(90) 

5584902 การวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-4-4) 
 รวมหน่วยกิต 8 

 
 
 

ปีท่ี  4 ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ 

 
5584802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม  
              อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
5084804  สหกิจศึกษา 

 
6(450) 

 รวมหน่วยกิต 6 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
          ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
               วิชาบังคับ 

 กลุ่มวิชาภาษา 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Information Retrieval 

ความส าคัญของภาษาไทยที่ เป็นเครื่องมือสื่อสารและการแสวงหาความรู้
หลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่านเขียน เช่น การจับ
ใจความส าคัญ การตีความ การย่อความ การสรุปความ การวินิจสาร การวิเคราะห์  
การวิจารณ์ ฯลฯ การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และ
การจัดเก็บ การสืบค้นของทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ 

0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication  

 ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  
เพ่ือการติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การทักทาย การกล่าวลา การแนะน า
ตนเองและผู้อ่ืน การให้ข้อมูลและค าแนะน า การสนทนา การแสดงความรู้สึก การอ่าน
และการเขียนเพ่ือการสื่อความหมายและการติดต่อ การอ่านประกาศโฆษณา ฉลากท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวัน การใช้พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนรูปแบบต่างๆ  
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes 1 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยเน้นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 

  Aesthetics and Ethics in Everyday Life 
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์และนาฏศิลป์  เพ่ือ

การพัฒนาศักยภาพของการรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์  สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์
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น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งศึกษาความหมายและความส าคัญของจริยธรรม  
ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา  
ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม  การใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหาเชื่อมโยงประสบการณ์
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
  Psychology of Living and Self - development 

ความเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตและการท างาน ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนการ
พัฒนาเชาว์อารมณ์  การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหว่างบุคคลการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการท างานและการด าเนินชีวิต 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
0002501 ท้องถิ่นศึกษา 3(3-0-6) 

  Local Studies  
วิถีชีวิตความเป็นอยู่และระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รวมทั้งโครงการในพระราชด าริในการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยเน้น
บริบทด้านสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  รวมทั้งสังคมการเมือง การ
ปกครองและด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 
0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 3(3-0-6) 

  Thailand Politics and Introduction to Laws for Life 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน้าที่ของรัฐความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐกับประชาชน  สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  
กระบวนการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย  รวมทั้งศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย หลักการเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

  Fundamental Sciences and Mathematics for Everyday Life  
หลักการในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการ

ด ารงชีวิต อันได้แก่โภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจ าวัน การออกก าลังกายและการดูแล
สุขภาพตนเอง  การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  ความน่าจะเป็น  
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติเพ่ือการคาดการณ์
และการแก้ปัญหา   
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0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
  Computer and Information Technology for Life 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและมี
ผลกระทบต่อชีวิตและสังคม  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่  เครื่องมือและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การแสวงหาความรู้บน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับการศึกษาค้นคว้า การท า
รายงาน การน าเสนอผลงานและการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงจริยธรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพสิทธิทางปัญญา 

วิชาเลือก 
0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ1พัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเน้นทักษะด้านการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ เป็นรายวิชาต่อเนื่องจากราย วิชา
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

0002301 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Khmer for Communication 

ศึกษาอักษร  การประสมอักษร  การสร้างค า  ประโยคพ้ืนฐานเขียนและอ่าน 
ภาษาเขมรพ้ืนฐาน สนทนาภาษาเขมรพ้ืนฐาน เช่น การทักทาย การแนะน าตัว การพูด
ขอโทษ ขอบคุณ ฝึกทักษะการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การใช้ถ้อยค าให้
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม ใช้ค าศัพท์และโครงสร้างใน
ระดับพ้ืนฐาน 

0002302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 

ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีน  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกเสียงค าและ
ส านวนต่าง ๆ ฝึกทักษะการฟังและพูดเน้นส านวนที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
เช่น  การทักทาย  การแนะน าคน  การบอกเวลา  การซื้อของ เป็นต้น  ตลอดจนศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณีของจีน 

0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 

ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน เพื่อน ามาใช้แต่งประโยคแบบง่าย ๆ  ฝึกการออกเสียง 
การอ่านและการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝึกทักษะการฟังและความเข้าใจ  โดยการ
ถาม-ตอบเน้นส านวนที่ใช้ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน ฝึกการทักทาย การ
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กล่าวแนะน าตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การถาม-บอกทาง เป็นต้น ตลอดจนศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น 

0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
  Ethics in Everyday Life 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของจริยธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่าง
จริยธรรมกับ จริยศาสตร์ จริยศึกษาและวัฒนธรรม หลักจริยธรรมสากล หลักจริยธรรม
ในพระพุทธศาสนา  ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม  การใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหา การ
ประเมินจริยธรรม จริยธรรมกับอาชีพชีวิตที่มีความสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ 

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) 
  Aesthetics and Life 

ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็นการได้ยินและการเคลื่อนไหวสู่
การพัฒนาศักยภาพของการรับรู้เข้าใจทัศนศิลป์ ดนตรีและการแสดง สามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต 3(3-0-6) 
  Music for Life 

ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรีต่างๆ ที่มีในสมัยปัจจุบัน รูปแบบดนตรีที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี หลักการ
รับรู้และเข้าใจดนตรี การชมการแสดงดนตรีสดในรูปแบบต่าง ๆ 

0002406 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Information Literacy 

การศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา การรู้สารสนเทศ การจัดเก็บและการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การใช้เครื่องมือช่วยค้นคว้าทั้งในระบบมือและ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การเขียนเอกสารอ้างอิงและ
บรรณานุกรมประกอบการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย 

0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  3(3-0-
6) 
  Thai Wisdom with Social and Cultural Changes 

ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรียนรู้ 
การถ่ายทอด การผสมผสานภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่ งแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม ศึกษากรณี
ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยสาขาต่างๆ 
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0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก 3(3-0-6) 
  Thailand in the Global Society 

สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุ่มผลประโยชน์ ผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวัตน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย แนวทางการปรับปรุง
ประเทศเพ่ือธ ารงรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย รวมถึงความเป็นชาติที่มีบทบาท
ส าคัญในโลก 

 
 
 

0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
  Thai Politics and the Globalization 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  หน้าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชน  ศึกษาสิทธิ  เสรีภาพ  บทบาทหน้าที่ของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ ศึกษากระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อระบบการเมืองไทยที่สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ 

0002506 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 3(3-0-6) 
  Introduction to Laws for Life 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  หลักเกี่ยวกับสิทธิ  เสรีภาพและหน้าที่
ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตใน
ยุคปัจจุบันที่ประชาชนควรทราบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคลนิติกรรม 
สัญญาหนี้  ครอบครัว  มรดกและเอกเทศสัญญาต่าง ๆ  กฎหมายอาญากฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง อาญา เฉพาะในส่วนความรู้เบื้องต้น 

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย 3(3-0-6) 
  Thailand Resources and Environment Management 

ความหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  กฎหมายสิ่งแวดล้อมและหลักการจัดกาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Economics in Everyday Life 

ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ
และลัทธิเศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก  ดัชนีชี้วัดพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจที่ควรรู้และมีการน าไปใช้บ่อย ๆ ความหมายของการผลิต การจ าหน่ายจ่าย
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แจก การแบ่งปันและการบริโภค ความหมายเบื้องต้นของอุปสงค์และอุปทานสถาบันที่
ส าคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Business Principles 

ศึกษาลักษณะของธุรกิจ  ความส าคัญของธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม 
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย การ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาด การจัดองค์การ การจัดการ
ธุรกิจ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจและภาษีอากร จรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ สภาพปัญหาของการด าเนินธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือน าไปใช้
ในการประกอบธุรกิจของตนเองและครอบครัว 

0002602 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การคิดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์ 
ข้อมูลข่าวสาร  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  กระบวนการตัดสินใจก าหนดการเชิง
เส้น  การน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการตัดสินใจ 

0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Sciences for Quality of Life Development 

ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากอดีตสู่ปัจจุบัน  การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มีต่อมนุษย์ทั้งโลกปัจจุบันและอนาคต 

0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Fundamental Sciences for Everyday Life 

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ไขปัญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ ใช้ในชีวิตประจ าวัน ประโยชน์และโทษของการใช้สารเคมี  
สารเคมีที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม  สารเคมีปราบศัตรูพืช หลักการท างาน วิธีใช้และการ
แก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พลังงานใน
รูปแบบต่างๆ 

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 Applied Sciences for Everyday Life 
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ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ส าหรับการน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตอันได้แก่ ความส าคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ สารอาหาร 
อาหารหลัก การกินอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย   

เมแทบอลิซึม แหล่งพลังงานและการใช้ การคุ้มครองผู้บริโภค หลักการใช้ยา 
สารพิษและพืชสมุนไพรในชีวิตประจ าวันและการดูแลสุขภาพตนเอง สุขอนามัยส่วน
บุคคลและปัจจุบันพยาบาล การออกก าลังกาย การวางแผนการออกก าลังกาย วิธีออก
ก าลังกายอย่างถูกต้อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดผลและประเมินผลก่อน
และหลังการออกก าลัง-กายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Life and the Environment 

 ก าเนิดชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สภาวะของโลกใน
เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  ความสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การประเมินผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ประเทศและโลก การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Agriculture in Everyday Life 

ความหมายและการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ดินกับการเจริญเติบโตของ
พืช  ธาตุอาหาร  การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์และการก าจัดศัตรูพืช การ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ไก่ สุกร โค กระบือ การเลี้ยงปลา การถนอมและ
แปรรูปผลิตผลการเกษตร 

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 The Royal New Theory of Agriculture 

ความหมายความส าคัญและวิธีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
หลักการท าไร่นาสวนผสม  เทคนิคการท าและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ การใช้วัสดุ
ธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest 
Management) 

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5)
  Fundamental Industrial Technology 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส าหรับช่าง
ศึกษาทฤษฎีหรือหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงต่างๆและปฏิบัติทางด้าน
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เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐานส าหรับช่าง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประยุกต์เทคโนโลยี
ทางช่างมาใช้ในงานประจ าวัน 

0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Appropriate Technology for Local Everyday Life 

  ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน คุณภาพ
ชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ 
เทคนิคและคุณภาพชีวิต การน าเทคโนโลยีไปใช้เพ่ือการพัฒนาชนบท การพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น  ศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีท้องถิ่นพร้อม กับปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน 

 

 

 

 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาแกน    
 

5501101 คณิตศาสตร์ส าหรับงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 Mathematics for Industrial Work 
   ความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ในการวัด 

การแปลงหน่วย การหาพ้ืนที่ ปริมาตร พ้ืนผิว ความหนาแน่น ระบบมาตราส่วน การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์  

 

5501102 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 Environment and Ecology System in Industrial Work 
   ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศแหล่งก าเนิดมลพิษ ผลกระทบของ

สิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรม  สภาพแวดล้อมในการท างานกฎหมาย
และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหามลภาวะและของเสียอันตราย การวางแผน
และมาตรการป้องกันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

5501103 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 Fundamental of Physics for Industrial Work 
   หลักการพ้ืนฐานของแรงและผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎ

การเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลและแรงเสียดทาน ระยะทาง อัตราเร็ว 
ความเร็ว ความเร่ง พลังงาน ไฟฟ้าเบื้องต้น ความแข็งแรงของวัตถุ  
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5501104 วัสดุศาสตร์  3(3-0-6) 
 Material Science 
   ความหมายความส าคัญองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติการน าไปใช้งานของวัสดุ 

เหล็ก เหล็กผสม เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็กทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก  วัสดุ
ประเภทอโลหะวัสดุเซรามิกส์ ยาง แก้ว ไม้วัสดุผสม วัสดุนาโน และนวัตกรรมวัสดุ 

 

5501105 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 English for Industrial Work 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรม  การอ่าน การเขียน การฟัง
และการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม การอ่านบทความด้านเทคนิค 
บันทึกข้อความ คู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ตามระบบ
มาตรฐานอุตสาหกรรมการเขียนรายงาน การบรรยายและการน าเสนอ 

 

 

 

วิชาบังคับ    
 

5581101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานส าหรับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Fundamental of English for Electronics Engineering Work 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสม
กับงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ค าศัพท์ส าหรับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การ
อ่านบทความวิชาการ การเขียน การฟัง และการน าเสนองานทางด้านวิชาการ 

 

5581102 งานไฟฟ้าเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Basic Electricity 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือ และเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า การจ าหน่ายและการติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและการ
บ ารุงรักษา และการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการเดินสาย และวงจรไฟฟ้า การบ ารุงรักษา
และตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 

5581103 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6) 
 Electronics Engineering Mathematics 1 
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เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร์ 
เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ  ฟังก์ชั่นตรีโกนมิติ ฟังก์ชันลิมิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชันค่าจริงหนึ่งตัวแปร การวิเคราะห์เมตริกซ์  

5582104 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 3(3-0-6) 
 Electronics Engineering Mathematics 2 

การหาค าตอบของสมการคลื่นอนุพันธ์และค่าเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง
วิธีการหาอนุพันธ์ การอินทิเกรต เทคนิคการอินทิเกรตอินทิเกรตไม่ตรงแบบ การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์และอินทิเกรต 

5582105 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2(3-0-3) 
 Electric Circuits 

หน่วยวัดทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม 
การวิเคราะห์วงจรที่ประกอบไปด้วยตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวน า ตัวเก็บประจุใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า 

5582106 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-0) 
 Electric Circuits Laboratory 

ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ในเนื้อหาวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟ้า                 
หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

 
5582107 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2(3-0-3) 
 Electronics Devices 

ศึกษาโครงสร้างอะตอม  โครงสร้าง ชนิด สัญลักษณ์  กราฟแสดงคุณลักษณะ
ทางไฟฟ้า  ค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ การใช้คู่มือและคุณลักษณะทางไฟฟ้าของตัว
ต้านทานตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวน า อุปกรณ์หลอดสุญญากาศและสารกึ่งตัวน า
ปฏิบัติการวัดและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟต(FET) 
ไอซี ไอซีออปแอมป ไอซีไทม์เมอร์ ไอซีก าเนิดสัญญาณ ไอซีรักษาแรงดัน อุปกรณไท
ริสเตอร  

5582108 ปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
 Electronics Devices Laboratory 

ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์  ในเนื้ อหาวิชาอุปกรณ์  
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

5582109 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Basic Electronics Engineering Training 
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การเรียนรู้หลักการและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานติดตั้งไฟฟ้า พ้ืนฐานการ                  
ตรวจวัดทางไฟฟ้า การปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การต่อวงจรไฟฟ้าชนิด                  
ต่าง ๆ เทคนิคการบัดกรี การถอนบัดกรี การออกแบบและสร้างลายวงจรพิมพ์เบื้องต้น                  
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

5583201 วิศวกรรมระบบภาพและเสียง 3(2-2-5)  
 Audio and Video Systems Engineering  

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับสัญญาณเสียง วงจรขยายก าลั งคลาสต่าง ๆ  
ไดอะแกรมของเครื่องขยายเสียง ปรีแอมปลิฟายเออรและโทนคอนโทรล มิกเซอร
กราฟฟิกอีควอไลเซอร ครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค ล าโพง อุปกรณประกอบเครื่องขยายเสียง 
ไมโครโฟน สายสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ การต่อเครื่องขยายเสียงกับระบบ
เสียงอ่ืนๆ การประกอบและทดสอบวงจรเครื่องขยายเสียง  การใช เครื่องมือวัดและ
ทดสอบคุณสมบัติของวงจรและอุปกรณเครื่องเสียง การก าเนิดสัญญาณภาพ กลองวีดีโอ
ชนิดตาง ๆ และการบันทึกสัญญาณภาพ และการน าไปใชงานรวมกับอุปกรณที่เกี่ยวของ 
ระบบโทรทัศนวงจร ปด CCTV ขั้วต่อ สายน าสัญญาณ อุปกรณรวมสัญญาณ อุปกรณ
แยกสัญญาณ เครื่องขยายสัญญาณภาพการทดสอบระบบภาพดวยเครื่องมือวัดและ
ทดสอบคุณสมบัติของวงจรระบบภาพ 

5583302 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)  
 Industrial Electronics  

ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบอนาล็อก วงจรลิเนียร์ วงจรออป
แอมป์ การน าวงจรไปใช้ในงานอุตสาหกรรม  การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล 
และดิจิตอลเป็นอนาล็อก  การเปลี่ยนกระแสเป็นแรงดัน การเปลี่ยนความถี่เป็นแรงดัน 
และการเปลี่ยนแรงดันเป็นความถี่  ดิจิตอลโวลต์มิ เตอร์ การเทียบปรับสเกลวัด  
ทรานสดิวเซอร์ในทางอุตสาหกรรม เช่น ตัวตรวจจับแสง อุณหภูมิ  แรงดัน ความถ่ี  การ
ใชงานวงจรควบคุมความเร็วและกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร วงจรตรวจจับและ
สัญญาณเตือนภัยชนิดตาง ๆ การควบคุมก าลังไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจายแรงดันไฟฟา
คงท่ีแบบตาง ๆวงจรขยายก าลัง วงจรควบคุมก าลังและความถ่ี 

5582501 ดิจิตอลเบื้องต้น 2(3-0-3)  
 Introduction to Digital  

ศึกษาระบบตัวเลข  เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบ และเลขฐานสิบ-หก  
การบวก ลบ คูณ หาร และการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน  รหัสต่างๆ เช่น รหัสไบนารี เกรย์  
บีซีดีเป็นต้น ลอจิกเกทพ้ืนฐาน เช่น อินเวอร์เตอร์, แอนด์, ออร์, นอร์, แนนด์ หลักการ
พีชคณิตบูลีน ตารางความจริง (Truth Table) การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่นลอจิก 
การออกแบบวงจรลอจิกโดยใช้เกตแนนด์และนอร์ โดยทฤษฎีเดอมอร์แกน ลอจิกเกต
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ชนิดเอ็กคลูซีฟออร์และเอ็กคลูซีฟนอร์ ไอซีวงจรเกตแบบต่างๆ เช่น TTL, RTL, DTL, 
CMOS และการประยุกต์ใช้งานผังคาร์โนห์ การออกแบบวงจรโดยใช้แผนผังคาร์โนห์ 

5582502 ปฏิบัติการดิจิตอลเบื้องต้น 1(0-3-0) 
 Introduction to Digital Laboratory 

ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ในเนื้อหาวิชาดิจิตอลเบื้องต้น                
หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

5583503 การออกแบบวงจรดิจิตอล 2(3-0-3) 
 Digital Circuits Design  

ศึกษาการออกแบบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชั่นและซีเควนเชียล โดยการเลือกใช
ไอซีดิจิตอลมาสร้างวงจรอย่างประหยัด วงจรคอมบิเนชั่น วงจรมัลติไวเบรเตอร์        
ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล การออกแบบวงจรเข้ารหัสวงจรถอดรหัสและ
ภาคแสดงผล วงจรมัลติเพล็กเซอร์ การรับ-สงข้อมูลโดยลดจ านวนสายน าสัญญาณด้วย
ระบบมัลติเพล็กซ์ การรับ-ส่งข้อมูล แบบอนุกรม ขนาน การแปลงผันสัญญาณ การ
ออกแบบวงจรโดยใชไอซีดิจิตอลเพ่ือประยุกต์ใชงานต่างๆ ในงานอาชีพ การออกแบบ
และการใชงานไอซี CPLD หรือ FPGA 

5583504 ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอล 1(0-3-0) 
 Digital Circuits Design Laboratory  

ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ในเนื้อหาวิชาการออกแบบวงจร                 
ดิจิตอลหรือเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

 
 
 
5583505 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2(3-0-3) 
 Microcontroller  

ศึกษาโครงสร้างหน้าที่ส่วนต่างๆ และขบวนการของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ชุดค าสั่ง การเขียนโปรแกรมภาษาส าหรับการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์
อินพุต-เอาต์พุต การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต 

5583506 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 1(0-3-0) 
 Microcontroller Application  

ฝึกปฏิบัติการการน าไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช้ในงานควบคุม การควบคุม
อุปกรณ์ อินพุต -เอาต์พุต การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ 
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5581701 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)  
 Electrical and Electronics Instruments  

การศึกษาชนิด โครงสร้าง หลักการท างาน การเลือกและการใช้งาน การอ่านค่า
และการบ ารุงรักษาเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โวลต์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ วัตต์
มิเตอร์แคลมป์มิเตอร์ วาร์มิเตอร์ มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องมือวัด
อุณหภูมิเครื่องก าเนิดสัญญาณ เครื่องนับความถ่ี เครื่องวัด R-L-C ออสซิลโลสโคป มาตร
วัดต่างๆ เป็นต้น 

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โวลต์มิเตอ ร์ 
แอมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วาร์มิเตอร์ มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบ 
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ  เครื่องก าเนิดสัญญาณ เครื่องวัดความถี่  เครื่องวัด R-L-C 
ออสซิลโลสโคป มาตรวัดต่างๆ การอ่านค่าและการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการวัด เป็น
ต้น 

5582702 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2(3-0-3) 
 Electronics Circuits  

ศึกษาเกี่ยวกับการท างานของวงจรเบื้องตน วงจรเรียงกระแสแบบต่างๆ วงจร
กรองแบบต่างๆ วงจรคอมมอนตาง ๆ ของทรานซิสเตอร เฟต(FET) การใหไบแอส 
วงจรขยาย และการคัปปลิ้ง แคสเคด ดารลิงตัน กราฟแสดงคุณลักษณะสมบัติไฟฟา คา
พารามิเตอรที่ส าคัญ การใช้คู่มืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการประกอบวงจรใชงานของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไทริสเตอร เพ่ือหาคาพารามิเตอรประกอบการใชงานร
วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน วงจรขยายสัญญาณความถ่ีต่ า วงจรขยายสัญญาณ
ความถี่สูง วงจรก าเนิดสัญญาณ วงจรตั้งเวลา วงจรเปรียบเทียบกระแสไฟฟา แรงดัน
ไฟฟา วงจรควบคุม การวัดทดสอบค่าต่างๆ ของวงจรตามคุณลักษณะสมบัติ อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การจ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
5582703 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
 Electronics Circuits Laboratory  

ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ในเนื้อหาวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

5582704 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)  
 Electronics Engineering  

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรขยายแบบต่างๆ  ทั้งแบบที่ใช้ไบโพลาร์
ทรานซิสเตอร์และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ความถี่ต่ าคัทออฟ ความถี่สูงคัทออฟ  
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ทรานซิสเตอร์ที่ความถี่สูง หลักการสร้างวงจรขยายแถบความถี่กว้าง วงจรขยายที่มีการ
ป้อนกลับ การป้อนกลับแบบลบ การป้อนกลับแบบบวก วงจรออสซิลเลเตอร์ ทั้งย่าน
ความถี่ต่ าและความถี่วิทยุ เสถียรภาพของวงจรขยายและการชดเชยความถี่ วงจรขยาย
ก าลัง วงจรแรงดันคงที่และการระบายความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
5583705 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2(3-0-3) 
 Electronics Circuits Design 

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยประยุกต์ใช้งานวงจรรวมชนิดต่างๆ วงจร
ขยายดิฟเฟอร์เรนเชียล วงจรขยายกลับเฟส วงจรขยายไม่กลับเฟส วงจรตามแรงดัน 
วงจรเลื่อนระดับแรงดัน วงจรแรงดันอ้างอิง วงจรควบคุมแรงดัน วงจรขยายช่วงความถี่
กว้าง การออกแบบวงจรโดยใช้ออปแอมป์วงจรเปรียบเทียบแรงดัน วงจรคูณ วงจร
ก าเนิดความถี่ เฟสล็อกลูปและการใช้งาน วงจรกรองความถี่ วงจรแปลงผันสัญญาณ
อนาล็อกเป็นดิจิตอล วงจรแปลงผันสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก  

5583706 ปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
 Electronics Circuits Design Laboratory  

ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ในเนื้อหาวิชาการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์หรือเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

5583707 การประยุกต์ใช้งานไอซีเชิงเส้น 3(2-2-5) 
 Linear Integrated Circuits Application  

ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน วงจรขยายสัญญาณแบบต่าง ๆ  วงจร
ก าเนิดสัญญาณ วงจรก าเนิดความถ่ี วงจรคูณสัญญาณ วงจรกรองความถ่ีแบบแอคทีฟ 
วงจรรวมตั้งเวลา วงจรรวมรักษาระดับแรงดัน วงจรตรวจจบั และวงจรแปลงผนั
สัญญาณ วงจรขยายความน าถ่ายโอน (OTA) และการประยกุตใ์ชง้าน 

 

 

5583708 การจ าลองอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Program Simulation 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองการท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การ
เขียนสมการทางคณิตศาสตร์ของวงจร การน าโปรแกรมไปช่วยในการวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ การน าโปรแกรมไปช่วยในการตรวจซ่อมจุดเสีย 

5583901 การเตรียมการวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
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 Preparation for Research and Development in Electronics  

ทฤษฎีและหลักการท าวิจัยเบื้องต้น การก าหนดหัวข้อการวิจัยและพัฒนาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์และขอบเขตของการท าการวิจัยการวางแผนการท าการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัย การสร้างแบบวิจัย  การสร้างและใช้เครื่องมือในการวิจัย  
ขั้นตอนในการวิจัย การเริ่มท าการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การ
แปลความหมายข้อมูล  การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอ
ผลงานวิจัย และให้เสนอโครงการการวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสอดคล้อง
กับกลุ่มและวิชาที่เลือกเรียนและค านึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคมและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชนและสังคมอย่างมั่นคง โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการในสาขาวิชา 

5584902 การวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-4-4) 
 Research and Development in Electronics  

ด าเนินงานตามโครงการการวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการในสาขาวิชา โดยนักศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนของการท า
การวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือฝึกฝนให้คุ้นเคยกับวิธีการท าการวิจัยและ
พัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวิธีการค้นคว้าหรือแก้ปัญหาพิเศษให้เป็นผลส าเร็จแล้ว
น าเสนอเป็นผลงานและรูปเล่มการวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อไป  

วิชาเลือก   เลือกไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต 

5583202 วิศวกรรมระบบเสียง 3(2-2-5) 
 Acoustics Engineering  

ศึกษาทฤษฎีคลื่นเสียง หน่วยการวัด หลักการอคูสติกเบื้องต้น การออกแบบ 
อคูสติกของห้องสตูดิโอ การศึกษาทดลองเกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางด้านเสียงและวงจร
ของเครื่องเสียง วิธีการบันทึกเสียง  ระบบเสียงในห้องประชุม ระบบเสียงกลางแจ้งและ
ระบบกระจายเสียงสาธารณะ 

 

 
5583203 การจัดการและบริการสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ์  3(2-2-5) 
 Studio Service and Management  

การจัดเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานโสตทัศนูปกรณ์ การจ าแนก
ประเภทและวิธีใช้โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพชนิดต่างๆ เครื่องเสียงและ
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โสตทัศนูปกรณ์ หลักการเลือกและออกแบบอุปกรณ์โสตอ่ืนๆ ความเข้าใจของการใช้
เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์และการจัดห้องบันทึกเสียง  

5583204 เทคโนโลยีเครื่องใช้ส านักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
 Office Automation Technology  

ทฤษฎีการท างานของเครื่องค านวณ  เครื่องถ่ายเอกสารแบบต่างๆ เครื่องเรียง
เอกสาร เครื่องท าไขส าเนา เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร ฝึกปฏิบัติการ
ติดตั้งและการใช้งาน การบ ารุงรักษาและการแก้ไขเม่ือเกิดเหตุขัดข้อง  

5583205 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electrical and Electronics Appliance Repairs  

หลักการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน งานตรวจ
ซ่อมระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าในเครื่องจักรต่างๆ ฝึกหัดซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและระบบควบคุม
เครื่องจักรต่างๆ การบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  

5582301 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety Engineering               

ศึกษาหลักการขั้นพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เพ่ือการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานการ
วางแผนและมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ให้น้อยที่สุด การออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ในงานเชื่อม
งานไฟฟ้า งานที่ เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและสารที่ เป็นพิษ การจัดหน่วยงานเพ่ือ
บริหารงานด้านการวางแผนเพ่ือความปลอดภัย  

5582303 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(2-2-5) 
 Power Electronics  

คุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 
คุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุเพ่ือใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง หม้อแปลง การท างาน
ของอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจรขยายก าลัง เทคนิคส าหรับการควบคุมการท างานอุปกรณ์
สารกึ่งตัวน าประเภทก าลังสูง วงจรควบคุมก าลังแบบต่าง ๆ หม้อแปลงไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 
การควบคุมการท างานของมอเตอร์โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

  

5583304 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(2-2-5) 
 Sensors and Transducer  
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หลักการเกี่ยวกับการตรวจจับปริมาณทางฟิสิกส์ การแปลงปริมาณทางฟิสิกส์
เป็นสัญญาณไฟฟ้า การประยุกต์ใช้เซนเซอร์และการปรับสถานะสัญญาณไฟฟ้าในการ
ตรวจวัด และควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม  

5583305 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 3(3-0-6) 
 Opto Electronics  

ศึกษาทฤษฎีคุณลักษณะสมบัติ หลักการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทาง
แสง การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ทางแสงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม ระบบการสื่อสารผ่านใยแก้วน าแสง  

5583306 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
 Automatic Control Systems  

ศึกษาพ้ืนฐานในการควบคุมอัตโนมัติ  ศัพทเฉพาะของการควบคุมอัตโนมัติ 
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการควบคุมอัตโนมัติ คุณลักษณะของระบบควบคุม ฟังก์ชั่นการ
ควบคุม กิริยาควบคุม ผลตอบสนองการควบคุมเสถียรภาพการควบคุม การปรับแต่งค่า
ควบคุมและปฏิบัติงานการควบคุมอัตโนมัติแบบต่างๆ  

5583307 วิศวกรรมระบบควบคุม 3(3-0-6) 
 Control System Engineering  

ระบบควบคุมเชิงเส้น วงจรควบคุมอัตโนมัติแบบลูปเปิดและแบบลูปปิด สมการ
พ้ืนฐานของระบบทรานส์เฟอร์ฟังก์ชั่น ซิกแนลไดอะแกรมและซีโรพล๊อต วิธีการรูทโลคัส  
โบตไดอะแกรม  นิโครชาร์ท  เสถียรภาพของระบบ  เฟสมาร์จิน เกนมาร์จิน  วิธีการ
ชดเชยแบบเฟสน าและเฟสตาม การวิเคราะห์การท างานของทั้งระบบในย่านทราน
เชียนต์และย่านสภาวะอยู่ตัว  

5583308 การควบคุมด้วยพีแอลซี 2(3-0-3) 
 Programmable Logic Control  

ศึกษาการวิ เคราะหและออกแบบระบบที่ ใช พีแอลซี  โครงสรางทาง           
สถาปตยกรรมของพีแอลซี การอินเตอรเฟสอุปกรณอินพุตและเอาตพุต อุปกรณ์ 
เซ็นเซอร์ การก าหนดแอดเดรส โครงสรางภาษาพีแอลซี การเขียนแลดเดอรไดอะแกรม
และการโปรแกรม การออกแบบระบบควบคุมด้วยพีแอลซี การประยุกตใชงานพีแอลซี
ในการควบคุมอุตสาหกรรม  

 
 
 
5583309 ปฏิบัติการควบคุมด้วยพีแอลซี 1(0-3-0) 
 Programmable Logic Control Laboratory  
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ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ในเนื้อหาวิชาการควบคุมด้วย    
พีแอลซีหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา  

5584310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(2-2-5) 
 Electrical Machines  

โครงสร้างและทฤษฎีพ้ืนฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ 
วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงแบบ 3 เฟส 
โครงสร้างและทฤษฎีพ้ืนฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง แรงเคลื่อนไฟฟ้า
เหนี่ยวน าที่ขดลวดอาร์มาเจอร์ แรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก การพันขดลวดอาร์
เมเจอร์ของเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสมมูลของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สมรรถนะของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 
ความเร็วซิงโครนัสของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ การพันขดลวดอาร์มาเจอร์ของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ   

5582401 ระบบส่ือสาร 2(3-0-3) 
 Telecommunication Systems  

ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสาร  วงจรมอดูเลตแบบต่าง ๆ  การ
วัดและทดสอบวงจรมอดูเลชั่นและดีมอดูเลชั่นในระบบสื่อสารอนาล็อกและดิจิตอล 
ระบบวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสารและสายอากาศ ระบบสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้
สาย 

5583402 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 Electromagnetic Field  

ระบบพิกัดในปริภูมิ สนามไฟฟ้าสถิตย์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก 
กระแสกับความต้านทาน แรงขับเคลื่อน คลื่นไฟฟ้า สนามแม่เหล็กแบบคงตัว กฎไบโวต์ 
ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ กฎของฟาราเดย์ วัสดุแม่แหล็กและการเหนี่ยวน า คุณสมบัติ
การเป็นแม่เหล็กของสสาร การแกว่งทางแม่เหล็กไฟฟ้า สมการของแมกซ์เวลล์ การน า
คลื่นการแพร่คลื่น เวกเตอร์พอยท์ติง (Pointing Vector)  

5583403 วิศวกรรมสายอากาศ  3(2-2-5) 
 Antennas Engineering  

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของสายอากาศ สายอากาศแบบไดโพล สายอากาศแบบ 
พาราโบลาร์ และสายอากาศแบบลิเนียร์ การออกแบบสายอากาศและการวัดคุณสมบัติ
ของสายอากาศ การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ การแพร่กระจายคลื่นวิทยุตามผิวดินและใน
ชั้นบรรยากาศต่าง ๆ เช่น ชั้นโทรโพสเฟียร์ ชั้นแอสโมสเฟียร์ และชั้นไอโอโนสเฟียร์ เป็น
ต้น การออกแบบสายอากาศ การวัดและทดสอบประสิทธิภาพของสายอากาศ  

5583404 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
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 Data Communications and Computer Network  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการสื่อสารขอมูล การสื่อสารแบบทิศทาง
เดียว (Simplex) กึ่งสองทิศทาง (Half Duplex) แบบสองทิศทาง (Full Duplex) ระบบ
สายสง ระบบโครงขายโทรศัพทและการสื่อสารขอมูลระยะไกล การรับ-ส่ง ข้อมูลแบบ
ซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การตรวจสอบขอมูล มาตรฐานการติดต่อ สื่อสารแบบ
อนุกรมและขนาน  การสื่อสารขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร การท างานของ
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม ๆ การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
และ ซอฟต์แวร์ (Software) เพ่ือการสื่อสาร การออกแบบระบบเครือข่าย มาตรฐาน
การสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ อุปกรณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งเครือข่าย
คอมพิวเตอร การวิเคราะห์หาสาเหตุและการแกไขเม่ือระบบเครือข่ายขัดข้อง  

5583405 กฎหมายข้อบังคับในงานวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์    3(3-0-6) 
 Laws and Regulations in Radio and Electronics  

ศึกษาเกี่ ย วกับกฎหมายวิทยุ ส ากลและมาตรฐาน เครื่อ งมื อ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ  กฎหมายและพระราชบัญญัติวิทยุแห่งประเทศไทย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยุโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์  ระเบียบเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตการใช้ความถี่วิทยุและวิทยุสมัครเล่น  

5584406 ระบบโทรศัพท์ 3(2-2-5) 
 Telephone Systems  

ศึกษาและปฏิบัติการวัดและทดสอบ เกี่ยวกับวงจรและการท างานของเครื่องรับ
โทรศัพทแบบตาง ๆ ระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ การติดตั้งระบบโทรศัพท์ตอนนอก 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบต่างๆ เทคโนโลยีระบบโทรศัพท์ไอพี (IP-Phone)  

5584407 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 3(2-2-5) 
 Wireless Communications Technology  

ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไร้สาย อาทิ ระบบ 
Bluetooth การสื่อสารผ่านระบบ Wifi การสื่อสารผ่านระบบ Infared เป็นต้น การ
ทดลองเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารแบบไรสาย  

5584408 เทคโนโลยีระบบส่ือสารภายในอาคาร 3(2-2-5) 
 Communication System Technology in the Building  

ศึกษาหลักการและปฏิบัติระบบสายอากาศเครื่องรับโทรทัศน์ สายน าสัญญาณ 
ระบบการรับสัญญาณจากดาวเทียม  ดิจิตอลทีวี ระบบเชื่อมตอและอุปกรณ์ ขยาย
สัญญาณ แยกสัญญาณลดสัญญาณ ผสมสัญญาณ มาตรฐานระบบโทรทัศน์ การ
ออกแบบและติดตั้งระบบ MATV CATV และ CCTV เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
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ติดตั้งระบบเคเบิลทีวี ระบบเตือนไฟไหม้ ระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร ระบบเสียงภาย
ใสอาคาร  

5583507 วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง 2(3-0-3) 
 Pulse and Switching Circuits  

การศึกษาสัญญาณไฟฟาชนิดตางๆ ความหมายและความสัมพันธของคาพารา  
มิเตอร วงจรดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์ วงจรอินทิเกรเตอร์ วงจรขริบรูปคลื่น วงจรปรับระดับ 
การใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตช์ วงจรกลับสัญญาณ วงจรชมิตทริกเกอร์วงจรแปลงรูป
สัญญาณ หลักการของอิเล็กทรอนิกสสวิตชิ่ง ลักษณะและการท างานของวงจรมัลติไว
เบรเตอร และไอซีไทม์เมอร์ ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหา  

5584508 ปฏิบัติการวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง 1(0-3-0) 
 Pulse and Switching Laboratory  

ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ในเนื้อหาวิชาวงจรพัลส์และ
สวิตชิ่งหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา  

5584509 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Digital Electronics  

คุณสมบัติของไอซีดิจิตอล  เทคนิคการเชื่อมโยงสัญญาณไอซี วงจรคอมบิเนชั่น
และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน หน่วยความจ า โมโนสเตเบิลมัลติ ไวเบรเตอร์           
แอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ การใช้ลอจิกเกต มาสเตอร์-สเลฟฟลิป-ฟลอป อาร์-เอส และ 
เจ-เคฟลิป-ฟลอป  ดาต้าแลตซ์  ชมิตช์ทริกเกอร์  ไบนารีเคาน์เตอร์  ซิงโครนัสและ      
อะซิงโครนัส บีซีดีเคาน์เตอร์ วงจรชิพรีจีสเตอร์ และพาราเรลเอ็นทรี การเลื่อนข้อมูล
ซ้ายและขวา ริงเคาน์เตอร์ รหัสและดีสเพลย์ การแปลงรหัสบีซีดีเป็นเลขฐานสองไบนารี     
A/D และ D/A Converter  ดาต้าซี เล็กเตอร์  การทดลอง การท างานของไอซีที่
สอดคล้องกับทฤษฎี สร้างโครงงานทางดิจิตอลอย่างง่าย 1-2 โครงงาน จากอุปกรณ์ที่ได้
ศึกษาจากทฤษฎีมาประยุกต์ใช้งาน  การทดสอบการท างานการเขียนวงจรดิจิตอลในไอซี 
CPLD  

5584510 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข  3(3-0-6) 
 Digital Signal Processing  

ศึกษาเรื่องสัญญาณและระบบเชิงเลข (Digital), ทฤษฎีของ Z-Transforms, 
Furrier Transforms, Discrete Transforms, Fast Furrier Transforms โครงสร้าง
ของ Digital Filter, การออกแบบ Digital Filter และการประยุกต์ใช้งานของ Digital 
Signal Processing เช่ น  Speech, Image Processing แ ล ะ ใน ด้ าน ก ารสื่ อ ส า ร
โทรคมนาคม  

5581601 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
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 Introduction to Computer  

การศึกษาคุณลักษณะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอรการเลือกหนวยความ
จ าหลักและหนวยความจ าส ารองอุปกรณรอบขางคอมพิวเตอร ไดแก จอภาพ เครื่อง
พิมพแบบ   ตางๆ เครื่องอานและเขียนบารโค้ด สแกนเนอร เครื่องอานและเขียน 
CD/DVD เปนตน  การประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ติดตั้งอุปกรณประกอบกับ
คอมพิวเตอร การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งระบบการเตรียมระบบและการทดสอบ
การท างาน การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใช งาน อุปกรณ
ประกอบการวิเคราะห ขอขัดของและการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  

การจัดการเกี่ยวกับระบบไดเร็คทอรี ไฟล์ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง การใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ในด้านต่างๆ โปรแกรมส าหรับสร้างสื่อน าเสนอ โปรแกรมเอกสาร 
โปรแกรมตารางท าการ การใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และ
การสืบค้นข้อมูล  ฝึกปฏิบัติการสร้างเว็บเพจ  

5582602 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
 Computer Graphics  

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ ใช้ประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์ การแป ลงภาพ
หลากหลายมิติ การมองภาพในหลายมิติ เส้นโค้ง และพ้ืนผิวการแสดงภาพเคลื่อนไหว  

5583603 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Programming  

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง การศึกษาค าสั่ง ตัว
แปร ฟังก์ชั่นต่าง ๆ การเขียนผังงาน (Flow Chart) และฝึกการเขียนโปรแกรมในปัญหา
ต่าง ๆ เช่น การเรียงล าดับข้อมูล การหาข้อมูล ฯลฯ การเขียนโปรแกรมเพ่ือใช้งาน
ประเภทต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล  

5583709 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronics Circuits Analysis  

กฎเบื้องต้นของการวิเคราะห์วงจร วงจรทรานเซียน การเปลี่ยนแปลง ลักษณะ
ของรูปคลื่นชนิดต่าง ๆ  อิมพิแดนซ์ฟังก์ชั่น และทฤษฎีของเน็ตเวิร์ค  พารามิเตอร์แบบ
สองส่วน การวิเคราะห์ซายน์นูซอยดอลในสภาวะคงที่ การพล็อตช่วงกว้างของความถี่ 
ก าลังงานของอินพุตทรานสฟอร์เมอร์ และการสูญเสียทางอินเวอร์ชั่น การวิเคราะห์
รูปคลื่น  

5583710 วงจรรวมอนาล็อกและดิจิตอล 3(3-0-6) 
 Analog and Digital Integrated Circuits  

กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม  การท างานพ้ืนฐานของมอส 
ทรานซิสเตอร์ในวงจรรวมดิจิตอลและอนาล็อก หลักการท างานของอินเวอร์เตอร์ที่มี
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โหลดชนิดต่างๆ รวมถึงซีมอสอินเวอร์เตอร์ ทฤษฎีและการออกแบบวงจรคอมบิเนชัน
และวงจรซีเควนเชียล พลังงานสูญเสียในวงจรรวม ตัวแบบจ าลองของอุปกรณ์แอกทีฟ
ต่างๆ ในวงจรรวม วงจรแหล่งจ่ายกระแสคงที่ วงจรแหล่งจ่ายแรงดันคงที่ วงจรขยาย
ผลต่าง การออกแบบวงจรขยายโอเปอร์เรชั่นแนลแอมปริฟายเออร์ และการประยุ กต์   
ใช้งาน  

 
 
5583711 การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
 Electronics Circuit Applications   

ศึกษาการน าทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จ ในทางปฏิบัติ ฝึกทักษะในการออกแบบสร้างและทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  นักศึกษาจะต้องออกแบบและสร้างชิ้นงานที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
องค์ประกอบหลักแล้วเขียนรายงานและน าเสนอรายงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  

5584712 ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Network Theory  

ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า การวิเคราะห์คุณลักษณะของโครงข่ายไฟฟ้า วงจรรี
โซแนนซ์  โครงข่ายไฟฟ้าแบบฟอสเตอร์และแบบดาวเออร์โครงข่ายไฟฟ้าแบบบริดจ์  
วงจรกรองคลื่นความถี่  อิมพิแดนซ์แมตชิ่ง  

5584713 เทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์  3(2-2-5) 
 Printed Circuit Board Technology  

ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าแผ่นวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์
ในปัจจุบัน  ฝึกปฏิบัติการออกแบบลายวงจรพิมพ์จากโปรแกรมส าเร็จรูป การท าลาย
วงจรบนแผ่นพิมพ์ การกัดวงจรพิมพ์และการเตรียมแผ่นวงจรพิมพ์เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
  

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
 
5584801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2(90) 
 Preparation for Professional Experience Training  

 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียน
ให้มีความรู้ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการฝึกปฏิบัติ        
ในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 
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5584802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6(450) 
 Professional Experience Training  

  ฝึกปฏิบัติงานภายในหรือภายนอกสถานศึกษาในแหล่งวิทยาการ สถาน
ประกอบการของทางราชการหรือเอกชน หรือท าโครงการพิเศษ   

 

 

5584803    การเตรียมสหกิจศึกษา 2(90) 
      Co-Operation Education Preparation 

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือ
น าไปพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษย
สัมพันธ์  การท างานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

5584804    สหกิจศึกษา     6(450) 
               Cooperative Education 
  การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดจนการจัดท ารายงานและการน าเสนอ 
 
3.2  ช่ือ สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒ ิและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล ำดับ 

ที่ 
ชื่อ – นำมสกุล 

 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 

/สำขำวิชำเอก 

สถำบัน 

/ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผลงำนทำงวิชำกำร/ 

ภำระงำนสอน 

1 นายณัฐพล ภูครองทอง 
 

อาจารย ์
 
 
 

วศ.ม.(วิศวกรรม 
วิศวกรรมไฟฟ้า :
อิเล็กทรอนิกส์) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรม 
ไฟฟ้า :
อิเล็กทรอนิกส์) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
มหานคร 
พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  
พ.ศ. 2551 

บทความวิจยั 
เดวิทย์ ศิริพจน์, สวุัฒน์ มณีวรรณ, ณัฐพล 

ภูครองทอง และวินยั ใจกล้า. 
(2556).   วงจรก าเนิดสญัญาณ
ซายน์โหมดกระแสอย่างง่าย ที่
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช ้
CCCDTA เพียงตัวเดียว (Single 
Current – Mode Sinusoidal 
Oscillator with Electronic with 
Control Using Single CCCDTA) 
วารสารนเรศวรพะเยา  ปีที ่6 ฉบับ
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ล ำดับ 

ที่ 
ชื่อ – นำมสกุล 

 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 

/สำขำวิชำเอก 

สถำบัน 

/ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผลงำนทำงวิชำกำร/ 

ภำระงำนสอน 

ที่ 1 (มกราคม 2556 – เมษายน 
2556) 

วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว,์ วัชรพงษ์ ขวาป้องใต้, 
ปัทมวรรณ พรมมา, สุนทร ดวงดี, 
สุวัฒน์ มณีวรรณ, เดวิทย์ ศิริพจน์, 
สงกรานต์ ไชยลังกา และณัฐพล   

ภูครองทอง. (2559). การส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใชข้ดลวด 

ทองแดง, การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยธุยา

ครั้งที่ 7 (NCSAG-2016), 
pp.424-429, 

ภาระงานสอน 
9 ชั่วโมง/สัปดาห ์
5501101 
5581101 
5581103 
5581701 
5582104 
5582702 
5582703 
5583705 
5583706 

2 นายสงกรานต์       
ไชยลังกา  

อาจารย ์
 

ค.อ.ม.(ครุศาสตร์
เทคโนโลยี) 
 
ค.อ.บ. 
(อิเล็กทรอนิกส์)  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
ธนบุรี พ.ศ. 2543
สถาบันเทคโนโลยี  
ราชมงคล  
 

บทความวิจยั 

วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว,์ วัชรพงษ์ ขวาป้องใต้, 
ปัทมวรรณ พรมมา, สุนทร ดวงดี, 
สุวัฒน์ มณีวรรณ, เดวิทย์ ศิริพจน์, 
สงกรานต์ ไชยลังกา และณัฐพล   

ภูครองทอง. (2559). การส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใชข้ดลวด 

ทองแดง, การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยธุยา

ครั้งที่ 7 (NCSAG-2016), 
pp.424-429, 

ภาระงานสอน 
15 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
5581102 
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ล ำดับ 

ที่ 
ชื่อ – นำมสกุล 

 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 

/สำขำวิชำเอก 

สถำบัน 

/ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผลงำนทำงวิชำกำร/ 

ภำระงำนสอน 

5582109 
5583302 
5584901 
5584902 

3 นายสุวัฒน์  มณีวรรณ อาจารย์ 
ดร. 

 

ปร.ด.(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 
ค.อ.ม. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร) 
ค.อ.บ. 
(วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์
โทรคมนาคม) 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏั

สุรินทร์ พ.ศ. 2558 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. 

2548 
สถาบันเทคโนโลยี   
ราชมงคล วิทยาเขต

พายัพ พ.ศ. 2539 

บทความวิจยั 
เดวิทย์ ศิริพจน์, สวุัฒน์ มณีวรรณ, ณัฐพล 

ภูครองทอง และวินยั ใจกล้า. 
(2556).   วงจรก าเนิดสญัญาณ
ซายน์โหมดกระแสอย่างง่าย ที่
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช ้
CCCDTA เพียงตัวเดียว (Single 
Current – Mode Sinusoidal 
Oscillator with Electronic with 
Control Using Single CCCDTA) 
วารสารนเรศวรพะเยา  ปีที ่6 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม 2556 – เมษายน 
2556) 

วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว,์ วัชรพงษ์ ขวาป้องใต้, 
ปัทมวรรณ พรมมา, สุนทร ดวงดี, 
สุวัฒน์ มณีวรรณ, เดวิทย์ ศิริพจน์, 
สงกรานต์ ไชยลังกา และณัฐพล   

ภูครองทอง. (2559). การส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใชข้ดลวด 

ทองแดง, การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยธุยา

ครั้งที่ 7 (NCSAG-2016), 
pp.424-429, 

David Siriphot ,Suwat 
Maneewan  and Winai 
Jaikla (2013).   (Single 
Active Element 
Based Electronically 
Controllable 
Grounded 

        Inductance 
Simulator :  Biomecal 
Engineering 
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ล ำดับ 

ที่ 
ชื่อ – นำมสกุล 

 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 

/สำขำวิชำเอก 

สถำบัน 

/ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผลงำนทำงวิชำกำร/ 

ภำระงำนสอน 

International  
conference (BMEiCON 
2013  6th krabi  
Thailand)) 

Somsak Tandee,Peerawut 
Suwanjan, Winai Jaikla, 

David Siriphot and 
Suwat Maneewan  

(2013).   (Design of 
Current – Mode 
mutiphase Sinusoidal 
Oscillators using  
CDCTA with 
Impedance Control  

        of  CO and FO) 
International 
Symposium on 
Communica- tions and 
Informations  
Technologies (ISCIT 
2013 13th .Suratthanee  

        Thailand.) 
ภาระงานสอน 
9 ชั่วโมง/สัปดาห ์
5581601 
5582107 
5582108 
5583603 
5583308 
5583309 
5583201 
5584801 
5584802 
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ล ำดับ 

ที่ 
ชื่อ – นำมสกุล 

 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 

/สำขำวิชำเอก 

สถำบัน 

/ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผลงำนทำงวิชำกำร/ 

ภำระงำนสอน 

4 นายเดวิทย ์ศิริพจน ์ ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์
(ด้าน

อิเล็กทรอ 
นิกส์) 

 

ค.อ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร) 
ค.อ.บ. 
(วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส-์
โทรคมนาคม) 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. 

2550 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขต

ขอนแก่น พ.ศ. 2542 
 
 
 

บทความวิจยั 

David Siriphot ,Suwat 
Maneewan  and Winai 
Jaikla (2013).   (Single 
Active Element 
Based Electronically 
Controllable 
Grounded 

        Inductance 
Simulator :  Biomecal 
Engineering 
International  
conference (BMEiCON 
2013  6th krabi  
Thailand)) 

เดวิทย์ ศิริพจน์, สวุัฒน์ มณีวรรณ, ณัฐพล 
ภูครองทอง และวินยั ใจกล้า. 
(2556).   วงจรก าเนิดสญัญาณ
ซายน์โหมดกระแสอย่างง่าย ที่
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช ้
CCCDTA เพียงตัวเดียว (Single 
Current – Mode Sinusoidal 
Oscillator with Electronic with 
Control Using Single CCCDTA) 
วารสารนเรศวรพะเยา  ปีที ่6 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม 2556 – เมษายน 
2556) 

Somsak Tandee,Peerawut 
Suwanjan, Winai Jaikla, 

David Siriphot and 
Suwat Maneewan  

(2013).   (Design of 
Current – Mode 
mutiphase Sinusoidal 
Oscillators using  
CDCTA with 
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ล ำดับ 

ที่ 
ชื่อ – นำมสกุล 

 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 

/สำขำวิชำเอก 

สถำบัน 

/ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผลงำนทำงวิชำกำร/ 

ภำระงำนสอน 

Impedance Control  
        of  CO and FO) 

International 
Symposium  on 
Communications and 
Informations  
Technologies (ISCIT 
2013 13th .Suratthanee  

        Thailand.) 
วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว,์ วัชรพงษ์ ขวาป้องใต้, 

ปัทมวรรณ พรมมา, สุนทร ดวงดี, 
สุวัฒน์ มณีวรรณ, เดวิทย์ ศิริพจน์, 
สงกรานต์ ไชยลังกา และณัฐพล   

ภูครองทอง. (2559). การส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใชข้ดลวด 

ทองแดง, การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยธุยา

ครั้งที่ 7 (NCSAG-2016), 
pp.424-429, 

ภาระงานสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห ์
5582109 
5582501 
5582502 
5582704 
5583503 
5583504 
5583707 

5 นายวิสิทธิ ์ลุมชะเนาว ์ อาจารย ์
 
 

ค.อ.ม.(วิศวกรรม 
ไฟฟ้า : 
อิเล็กทรอนิกส์) 
ค.อ.บ.(เทคโนโลยี 
โทรคมนาคม) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระ 
นครเหนือ พศ.2554 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขต
พระนครเหนือ      

พ.ศ. 2549 
 

บทความวิจยั 

วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว,์ วัชรพงษ์ ขวาป้องใต้, 
ปัทมวรรณ พรมมา, สุนทร ดวงดี, 
สุวัฒน์ มณีวรรณ, เดวิทย์ ศิริพจน์, 
สงกรานต์ ไชยลังกา และณัฐพล   

ภูครองทอง. (2559). การส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใชข้ดลวด 

ทองแดง, การประชุมวิชาการ 
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ล ำดับ 

ที่ 
ชื่อ – นำมสกุล 

 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 

/สำขำวิชำเอก 

สถำบัน 

/ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผลงำนทำงวิชำกำร/ 

ภำระงำนสอน 

มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยธุยา

ครั้งที่ 7 (NCSAG-2016), 
pp.424-429, 

วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว.์ 2559). การ
เปรียบเทียบประสิทธภิาพการส่ง
ก าลังไฟฟ้าแบบไร้สายระหว่าง

แผ่นพีซีบีกับขดลวดทองแดง,   
        วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH, 

ปีที่ 11, ฉบับที่ 14, pp.1-11, 
วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว.์ (2558). การสรา้ง

และหาประสิทธภิาพของชุด
ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ วิชา 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง, วารสาร
เทคโนโลยี 

         อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธาน,ี ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, 
pp.11-25, 

วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว,์ กฤษฏิ์พนธิ์ พรรณรัตน

ชัย, โกศล พิทักษ์สัตยาพรต และ

พิทักษ์ จิตรส าราญ. (2557). 
วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่
โหมด   

        กระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ 

CDCTAs, การประชุมวิชาการ
เครือข่าย 

        วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล (EENET-
2014), ครั้งที่ 6, pp.529-
532, 

ภาระงานสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห ์
5501103 
5501104 
5581601 
5582105 
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ล ำดับ 

ที่ 
ชื่อ – นำมสกุล 

 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 

/สำขำวิชำเอก 

สถำบัน 

/ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผลงำนทำงวิชำกำร/ 

ภำระงำนสอน 

5582106 
5582401 
5583603 
5583505 
5583506 

 

 

3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ภาระงานสอน/

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
1 นายณัฐพล  ภูครองทอง อาจารย์ วศ.ม. วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ 
9 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

2 นายสงกรานต์ ไชยลังกา อาจารย์ ค.อ.ม. ครุศาสตรเทคโนโลยี 15 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

3 นายสุวัฒน์  มณีวรรณ อาจารย์ ดร. ปร.ด. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

9 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

4 นายเดวิทย์  ศิริพจน์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร 

15 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

5 นายวิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ อาจารย์ ค.อ.ม. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

15 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

 
3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

  ไม่มี 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา)  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการบัณฑิต  มีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือกแต่ในทางปฏิบัติแล้วมีความต้องการให้นักศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนในรายวิชานี้  เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาเอกเลือกแทนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
       ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้
       4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ     

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
      4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาจริงที่สถานประกอบการ 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรม สามารถปรับตัวเข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์ 

     ภาคการศึกษาปกติที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

     จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย   
ข้อก าหนดในการท าวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นหัวข้อวิจัยและพัฒนาที่

เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางงานอุตสาหกรรมโดยต้อง
สามารถประยุกต์น าไปใช้งานได้จริง เป็นฐานข้อมูลให้กับการศึกษาวิจัยอ่ืน ๆ ต่อไป จ านวนผู้ร่วมท า
วิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 2-3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
ท าวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้

ในการท าโครงการวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์  มีขอบเขต
ของงานวิจัยและพัฒนา ที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้ เครื่องมือ ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ในการท าท าวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

 5.3 ช่วงเวลา  

  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  3 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ  
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 5.5.1 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา 
 5.5.2 จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
 5.5.3 ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และยังมีตัวอย่างโครงงานเพ่ือใช้ในการศึกษา 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่บันทึกใน

สมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ
ตามระยะเวลา น าเสนองานวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ และการท างานท าวิจัยและพัฒนาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างาน
หลักของวงจรต่าง ๆ ในกรณีท าวิจัยและพัฒนาฯ เป็นลักษณะการตรวจวัด/จ าลองผลในคอมพิวเตอร์ 
ต้องสามารถแสดงผลการทดสอบพร้อมวิเคราะห์ผลได้อย่างสมบูรณ์การจัดสอบการน าเสนอต้อง
ประกอบไปด้วยอาจารย์คุมสอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตาม
แนวคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้  4. เห็นคุณค่าใน

ม
ค
อ
.2
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การพัฒนาท้องถิ่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และ
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังนี้ 
 1.  มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและส่วนรวมแสดงออกถึงความมีวินัย  ซื่อสัตย์และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 2.  มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสามารถน าหลักการทฤษฎีไปประยุกต์เพ่ือ
การเรียนรู้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะสังคมปัจจุบัน 
 3.  มีความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหาและเลือกแนวทางการตัดสินใจในสถานการณ์
ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
 4.  มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีและ
สามารถแสดงออกการมีภาวะผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
 5.  มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง อาชีพ และสังคม 
 6.  มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
 7. คุณลักษณะพิเศษ ของหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คือ มีการผลิตบัณฑิต
ให้มีทักษะทางปัญญา สามารถน าศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและท้องถิ่นได้ เช่น รายวิชา 5582108 ปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
5582702 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 5583706 ปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
5582704 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5582109 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5583707 
การประยุกต์ใช้งานไอซีเชิงเส้น 5583708 การจ าลองอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 
5583711 การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นักศึกษามีการท าวิจัยในรายวิชา 5584902 การ
วิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และการน าผลการวิจัยไปใช้ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะและประสบการตรงจากการเรียนและ
การศึกษา โดยมีการท าโครงงาน (Mini Project) ในทุกรายวิชาที่มีสอนปฏิบัติ และสอดคล้องกับหลัก
และทฤษฎี มีการออกแบบและนวัตกรรม เช่นรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรืออากาศยานไร้คนขับแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ

พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1.ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 
-อาจารย์ประพฤติตนเป็น

 
-ประเมินจากการตรงเวลาของ
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    1.2 มีระเบียบวินัย   
    1.3 มีจิตส านึกและตระหนัก
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
    1.4 เคารพสิทธิและความ
คิดเห็นของผู้อื่น  
    1.5 มีจิตสาธารณะ 

แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและ
สังคม 
-มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย 
การเข้าสังคม การเจรจาสื่อสาร 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในบาง
รายวิชาที่เก่ียวข้อง และใน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา 
-จัดกิจกรรมกลุ่มอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็นเพื่อให้นักศึกษา
ได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี 
-ก ากับดูแลอย่างจริงจังจนเป็นนิสัย 
-สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย      
และการร่วมกิจกรรม 
-ประเมินจากการมีวินัยและ
ความพร้อมเพรียงของนักศึกษา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
-ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

2.ด้านความรู้ 
   2.1 มีความรู้ ในหลักการและ
ทฤษฎีทางเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
   2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอ- 
นิกส์ที่จะน ามาอธิบายหลักการ
และทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
   2.3 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.4  มีความรอบรู้ในศาสตร์
ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
-สอนแบบบรรยาย 
-การมอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือรายงานและน าเสนอ 
-ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ 
-กิจกรรมฐานความรู้ 
-ท าโครงงาน 
-ทบทวนบทเรียนเดิมเชื่อมโยงสู่
บทเรียนใหม่ 
-มอบหมายงานกลุ่ม 
-สร้างชิ้นงานตามหลักการและ
ทฤษฎีทางเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
-การสอบข้อเขียน 
-ประเมินชิ้นงาน/โครงงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
-ประเมินการน าเสนอรายงาน 
-ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมีเหตุผลตาม
หลักการและวิธีการทางเทคโน-  

 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-จัดกิจกรรม  อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

 
-การสอบข้อเขียน 
-สังเกตพฤติกรรม 
-ประเมินการน าความรู้ประกอบ
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โลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   3.2 น าความรู้ทางเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ถูกต้องและเหมาะสม 
   3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและ
เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

-สอนแบบตั้งค าถาม 
-สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-แก้โจทย์ปัญหา 
-ศึกษาโดยใช้ปัญหาและแสดง
บทบาทสมมุติ 
-มอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์ 
 

สื่อ 
-นักศึกษาประเมินตนเอง 
-ประเมินการอภิปรายแสดง 
ความคิดเห็น และการตอบ
ค าถาม 
 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     4.1 มีภาวะผู้น า โดยสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น า
และสมาชิกที่ดี 
     4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน 
     4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กร 
 

 
 
 
-มอบหมายงานกลุ่มและน าเสนอ 
-จัดกิจกรรม  อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 
-ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
-สัมภาษณ์บุคคล 
-แสดงบทบาทสมมุติ 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

 
 
 
-สังเกตพฤติกรรม 
-การน าเสนอผลงาน 
-รายงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
-สังเกตการณ์อภิปราย  แสดง
ความคิดเห็น  การตอบค าถาม 
-นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วม
กลุ่มกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 สามารถประยุกต์ความรู้

 
 
 
-น าเสนอผลงานศึกษาค้นคว้าเป็น

 
 
 
-การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
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ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือ
การวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 
     5.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
สื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการใช้
รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 
     5.3 มีทักษะและความรู้
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่าง 
ประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
      5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
 

รายบุคคลและกลุ่มโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
-ใช้สื่อเคลื่อนไหวประกอบการ
น าเสนอ 
-มอบหมายงานที่ต้องคิดค านวณ
และใช้สถิติที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชา 
-ก ากับดูแลการใช้สื่อประกอบการ
น าเสนอจนเกิดเป็นนิสัย 

 
 

น าเสนอผลงาน 
-ประเมินชิ้นงาน 
-การสอบข้อเขียน/ปากเปล่า 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา

ตรีพ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก)  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 สุ่มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดสอดคล้องกับความ

รับผิดชอบในหลักสูตร 
2.1.2 สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในรายละเอียด

วิชา 
2.1.3 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน 
2.1.4 การใช้ข้อสอบกลางแล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแต่ละสถาบัน 

2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา         
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
หลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษา โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิต ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ 

2.2.3 สอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษ ด้านความ
พร้อมของผู้เรียนในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา  
องค์ความรู้ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

(ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

 1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เรื่องบทบาท  ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในรายวิชา 
 1.2  ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
 1.3  อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   

 2.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
 2.2  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์  การร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 2.3  การจัดท าเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  การพัฒนาความรู้ 
 2.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  เช่น  การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ     
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาต่อ  การอบรมระยะสั้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 

1. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และ มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 
5 คน  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

2. การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) 
และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

3. การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร และ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 
                        3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ  80   มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
                        3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
                        3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา    และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกวิชา 
                        3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ /หรือรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจาก
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
                        3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
2. บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
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2. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความใฝ่รู้
และสามารถพัฒนาความรู้ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและ
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
   4. มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่
ปรากฏและมีค าอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา 

5. มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและ
พัฒนาสังคม 
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
  7. มีความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูล 
  8. มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตร
และมี การส ารวจ ภาวการณ์มีงานท า เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่สามารถประกอบ
อาชีพตามหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการ   
 
3.  นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการรับนักศึกษา 
    สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ 

    1. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า    
หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาและเป็น 
ผู้มีความประพฤติดี 
    2. คุณสมบัติเฉพาะทาง : ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทย
ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  (ขึ้นอยู่กับการ
เกณฑ์รับนักศึกษาของสาขาวิชา) 
       คุณสมบัติต่างๆที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพใน                  
การเรียนรายวิชาต่างๆในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
     ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ  ได้ด าเนินการตามกระบวนการคัดเลือกตามระบบ
และเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
    มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือน าไปสู่การเรียน 

ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ การอบรมภาษาอังกฤษ การอบรมคอมพิวเตอร์ การแนะแนวการ
ใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 
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นอกจากนั้นสาขาวิชาประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้เพ่ือเสริมความรู้ และ
ทักษะต่างๆ ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการ
แบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 

3. การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 
3.1 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนด

ระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 
   3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษา และ ในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึ กษาจะให้
ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   3.3 การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็น
ผู้นัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบได้ในชั่วโมงโฮมรูม (Home Room) เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่อง 
เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาต่อไป  

3.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ 
ปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถ
นัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ 

4. ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
     กรณีนักศึกษามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ
สาขาวิชา เพ่ือน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อตามล าดับขั้น 
 
4.  อาจารย์ 
 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  
               1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คงอยู่ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต   หากอัตราก าลังไม่
เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมต่อคณะ และมหาวิทยาลัยตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

2. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณา
คุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
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ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ มีดังนี ้
          สาขาวิชาด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโดยมี
ระบบพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น  อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน าด้าน               
การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เพ่ือ
น าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  
 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ
เรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณา
แผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน -
เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้  โดยการจัดผู้สอน
ในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ใน
การสอน  
     การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และ
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือให้ก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อ                 

การจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชา ฯ น าเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ
เสนองบประมาณและจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน ต ารา วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา 

7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ 
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
    ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยก่อน 
    การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ   
    มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย  
     ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
    การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา 
     วชิาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X 
 

X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 
รวมตัวบ่งชี้ท่ีต้องมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 8 8 8 9 10 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้น
แล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้
ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจ หรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะของอาจารย์ ท าโดยการประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหน้าสาขาวิชา  

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า  เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจ

ต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา  ตลอดจนติดตาม
ประเมินความรู้และความรับผิดชอบของนักศึกษา  มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุง
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  ซึ่งการประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวมด าเนินการต่อไปนี้ 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการคณะ  

ตัวแทนผู้ใช้หลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน  ผู้เรียนปัจจุบัน   
2.1.2  คณะกรรมการวางแผนหลักสูตรอย่างมีระบบ 
2.1.3  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน

ทุกชั้นปีและจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและมี
ข้อมูลของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้หลักสูตร  เพ่ือประกอบการประเมิน 

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.3.1  ติดตามบัณฑิตโดยส ารวจข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน สถาบันการศึกษา  และ

หรือผู้บังคับบัญชาโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
2.3.2  ติดตามกับผู้ใช้อ่ืน เช่น สถานประกอบการ  ชุมชน 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7  ข้อ  
7  โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้   มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและใน แต่
ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งจะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี  

 

 

 


