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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 
 

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ          
                       อิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical and Electronics     

  Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Engineering (Electrical and Electronics  

  Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Eng. (Electrical and Electronics Engineering) 
 

3. วิชาเอก(ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

5.3 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  ไม่มี 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  

5.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  ไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559 เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
  คณะกรรมการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุมครั้งที ่3/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 
  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุมครั้งที ่10/2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ให้เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที ่
12/2563 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 12/2563  
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 
 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2566 

 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 (1)  วิศวกรไฟฟ้าหรือวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์  
 (2)  วิศวกรที่ปรึกษาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

(3)  ผู้ดูแลระบบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(4)  ผู้ตรวจสอบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(5)  นักวิชาการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(6)  นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

 (7)  ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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9.  ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว

ประชาชน ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกลุ 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบันการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

1 
x-xxxx- 

xxxx-xx-x 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
นายชัยยศ  คำม ี

 
ปร.ด. 

 
 

ค.อ.ม. 
 
 

ค.อ.บ. 
 

 
ไฟฟ้าศึกษา 

 
 

ไฟฟ้า 
 
 

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
 

 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
 

 
2557 

 
 

2549 
 

 
2534 

 

2 
x-xxxx- 

xxxx-xx-x 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
นายกิตติศักดิ์ แสนประสิทธ์ิ 

 
ปร.ด. 

 
 

วท.ม. 
 

 
ค.อ.บ. 

 
 

 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 

 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
 
 
 

 
2562 

 
 

2551 
 
 

2546 
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3 
x-xxxx- 

xxxx-xx-x 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
นายคมยุทธ ไชยวงษ ์

ปร.ด. 
 

 
วท.ม. 

 
 

วศ.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

         
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2559 
 

 
2551 

 
 

2548 

4 
x-xxxx- 

xxxx-xx-x 
อาจารย ์ นายเมืองมล  เสนเพ็ง 

 
วศ.ด. 

 
 

ค.อ.ม. 
 

 
อส.บ. 

 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
 

 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

 
2560 

 
 

2549 
 
 

2540 

5 
x-xxxx- 

xxxx-xx-x 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
นายวุฒิภัทร  จำรสัแนว 

 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
2553 

 
2548 

 

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
    ลำดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
    ลำดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
    ลำดับที่ 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
       สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

ขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11(พ.ศ.25560 - 2564) ที่กล่าวถึง การพัฒนา
และความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ  ทำให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างรวดเร็วและต่อเนื ่องทั ้งในระดับ
อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและย่อม  ซึ่งต้องการวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรู้ทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถทำงานได้  สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทำได้จากการเร่งพัฒนาความรู้การถ่ายทอดความรู้และการ
ปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ  โดยจะต้องมีการบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้   รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นศาสตร์ที่เกี ่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โดยตรงจึงเป็นสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคการ
ผลิตทำให้ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผลิตบัณฑิตที ่มี
คุณภาพและทำให้ประเทศสามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีตนเองและสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้ 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
       สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้คำนึงถึง

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม  การนำความรู้ทางด้านไฟฟ้ามาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
และนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  และส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีไฟฟ้าช่วยในการเพิ่มผลผลิตเป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการในการพัฒนาด้าน
ต่างๆอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามลำดับขั้นตอนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งการเสริมสร้าง
ศีลธรรมและสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตด้วยความเพียรพร้อมการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 

 
 

12.ผลกระทบจากข้อ11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
       เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นการพัฒนา

หลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนตามวิวัฒนาการของ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการแข่งขันทางธุรกิจไฟฟ้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       ผลจากอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้เกี่ยวข้องกับ

การผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและ
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มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
       หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
       รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียนหากต้องการมี

ความรู้พื ้นฐานทางไฟฟ้าทั้งนี้การเลือกเรียนวิชาดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของหลักสูตรอื่นใน
มหาวิทยาลัย 
    13.3 การบริหารจัดการ 

       แผนงานความร่วมมือในการประสานงานกับภาควิชาอ่ืนนั้นเป็นการเปิดโอกาสมิได้กำหนด
เฉพาะหรือเจาะจงกับคณะใดแต่ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของหลักสูตรอื่นโดยหากมีการบริหารการเรียนการ
สอนให้หลักสูตรอื่นจะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติส่วนการคิดภาระงานให้แก่หลักสูตรใช้หลักเกณฑ์
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู ่ทักษะการปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

 
1.2 ความสำคัญ 

  รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญาตรี สาขาวิศวกรรม และเป็นแนวปฏิบัติในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประส่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
         1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี คุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

          1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานประยุกต์ความรู้วิชาการเพื่อสรา้ง
สิ่งประดิษฐ์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่ พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานไม่
ต ่ ำกว ่ ามาตรฐานค ุณว ุฒิ ระดับ
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.
2553ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
และสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาครัฐและเอกชน 

1.ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการกำลังคนในภาคธุรกิจเพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
2.เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส ่วนร่วมในการพัฒนาหลักส ูตร
ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ ก ั บ สถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในการฝึกงาน 
3.มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ 

1.รายงานผลการดำเนินงาน 
2.รายงานผล SAR ระดับหลักสูตร 
3.ปร ับปร ุงหล ักส ูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 
 

2. พัฒนาบุคลากรสายผู้สอนเพื่อ 
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.อาจารย ์ ใหม ่ต ้องผ ่ านการอบรม
หลักสูตรเบื้องต้นเกี ่ยวกับเทคนิคการ
สอน การวัดและประเมินผล 
2.อาจารย์ทุกคน ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับ
หลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆ และการ
วัดผลประเมินผล ท้ังนี้เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผู ้สอนจะต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้เป็นอย่างดี 
3.สนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่งานวิจัย 
อย่างน้อย ปีละ 1 เรื ่องและสนับสนุน
การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาที่สูงข้ึน 

1.หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การดำเนินการ 

3. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/ 
การประเมินผลของอาจารย์ตามผล 
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

1.พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู ้ท ักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์และ
สื่อสาร ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1.โครงการพัฒนาทักษะการสอน
และการประเมินผลของอาจารย์
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
2.ร ะ ด ั บ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที ่มุ ่งผลการเรียนรู ้ทั ้ง 5 
ด้าน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 

 1.1 ระบบ 
 การจัดการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) 
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 กำหนดให้มีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติและใช้
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั ้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัด
การศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ช) 
 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2555  (ภาคผนวก ง) 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน-ตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน-มีนาคม 
  ภาคฤดูร้อน         เดือน เมษายน-พฤษภาคม 
และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2555 
(ภาคผนวก ง) 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  (1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 (2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขา
เครื่องกลไฟฟ้า สาขาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาโทรคมนาคม และสาขาเทคนิค
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยวิธีเทียบ
โอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 และ 
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวก ฉ) 
 (3) มีคุณสมบัติครบเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไป 
จากเดิมท่ีคุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรม 
เสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม และพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาแรกเข้ายังต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 

 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  (1)  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน 
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
  (2)  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน 
ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา 
  (3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนปรับพื้นฐานและกิจกรรรมการปรับตัวสู่ระดับอุดมศึกษา 
  (4)  เสริมสร้างทักษะการจดบันทึกในการเรียน 
  (5)  สอนเพ่ิมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ระหว่างภาคการศึกษา 
 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

 

ระดับชั้นป ี จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีท่ี 1 
ช้ันปีท่ี 2 
ช้ันปีท่ี 3 
ช้ันปีท่ี 4 

80 
- 
- 
- 

80 
80 
- 
- 

80 
80 
80 
- 

80 
80 
80 
80 

80 
80 
80 
80 

รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 80 80 

 

  2.6 งบประมาณตามแผน 
หมวดเงิน งบประมาณ (พ.ศ.) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวัสด ุ

713,920 1,427,840 1,784,800 2,141,760 2,141,760 

เงินอุดหนุน 22,080 44,160 55,200 66,240 66,240 
รวมงบประมาณ 736,000 1,472,000 1,840,000 2,208,000 2,208,000 

ค่าครุภณัฑ ์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวมงบลงทุน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
รวมท้ังสิ้น 2,736,000 3,472,000 3,840,000 4,208,000 4,208,000 

  หมายเหต ุ: ประมาณการงบดำเนินการ 9,200 บาท/คน/ปี 
       ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 27,000 บาท 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
 เป็นแบบชั้นเรียนและให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) 
 

   2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผล

การเรียนพ.ศ.  2552และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฉ) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 
          3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
          3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 

รายการ เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ มคอ.1 

โครงสร้าง 
หลักสูตร 
ปี 2564 
(หลักสูตร
ปรับปรุง) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม  
2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐาน

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือสหกิจศึกษา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
 
 

 
 
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 
10 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 

 
106 หน่วยกิต 
56 หน่วยกิต 
17 หน่วยกิต 

 
 

  21 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 

 
 

43 หน่วยกิต 
 
  28 หน่วยกิต 

 
 

15 หน่วยกิต 
 
 
   7 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 142 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
ในการกำหนดรหัสวิชาสามตัวแรกตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการจำแนกสาขา

จะยึดหลักจำแนกของ ISCED (International Standard Classification of Education) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 600     สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   (601-609 แทนสาขาย่อยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 
 601 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการสร้างรหัสวิชาเป็นระบบตัวเลข 7 หลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีระบบและความหมายดังนี้ 
ความหมายของรหัสประจำรายวิชา 
 
 
 

การกำหนดรหัสวิชา 
 ตำแหน่งตัวเลข 
 เลขตัวที่ 1-3 (600) หมายถึง  รหัสประจำรายวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
 เลขตัวที่ 4    หมายถึง  ระดับความยากง่าย 
 เลขตัวที่ 5    หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  กำหนดไว้ดังนี้ 

0 หมายถึง รายวิชากลุ่มความรู้ด้านพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

  1  หมายถึง รายวิชากลุ่มความรู้ทางวงจรไฟฟ้าและวงจร 
อิเล็กทรอนิกส์ 

  2  หมายถึง รายวิชากลุ่มความรู้ด้านการวัด เครื่องมือวัด และ 
วิศวกรรมระบบควบคุม   

  3  หมายถึง รายวิชากลุ่มความรู้ด้านวงจรรวมและสมองกลฝังตัว 
4  หมายถึงรายวิชากลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรม 

ไฟฟ้าแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า 
  5  หมายถึง รายวิชาในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  6  หมายถึง รายวิชาโครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจัย 
เลขตัวที ่6-7  หมายถึง  ลำดับก่อนหลังของรายวิชา 

หมายเหตุ 
 รายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม จำแนกย่อยเป็น 3 กลุ่ม และกำหนดเลขตัวที่ 6 ดังนี้ 
 

  0  รายวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมทั่วไป 
1  รายวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
2  รายวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมการจัดการ 
 

ตัวอย่าง 
 6000101 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 (วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 
 6000201 การเขียนแบบวิศวกรรม (วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม/วิศวกรรมทั่วไป)   

*ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง รายวิชาในกลุ่ม/สาขาย่อยต่างๆของสาขา   จากรายวิชาในสาขาวิชา ดังนี้ 

7 6 5 4 3 2 1 
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 60001-- หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 60002-- หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 
 601-0-- หมายถึง รายวิชากลุ่มความรู้ด้านพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 601-1-- หมายถึง รายวิชากลุ่มความรู้ทางวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 601-2-- หมายถึง รายวิชากลุ่มความรู้ด้านการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม   
 601-3-- หมายถึง รายวิชากลุ่มความรู้ด้านวงจรรวมและสมองกลฝังตัว 

601-4--หมายถึงรายวิชากลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟ้า 
 601-5-- หมายถึง รายวิชาในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  
 601-6-- หมายถึง รายวิชาโครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจัย 
 

*ตัวเลขหลักท่ี 6-7 เลขตัวที่ 6-7 หมายถึง ลำดับก่อนหลังของรายวิชาที่อยู่ในกลุ่ม/สาขาย่อยต่างๆ ของ
สาขา เช่น 
 601--01  หมายถึง  รายวิชาลำดับที่ 1 ในกลุ่มวิชา 
 601--02  หมายถึง  รายวิชาลำดับที่ 2 ในกลุ่มวิชา 
 

คำอธิบายหน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิต(จำนวนช่ัวโมงการบรรยาย-จำนวนช่ัวโมงการปฏิบตัิ-จำนวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง) 
 

ตัวอย่างเช่น 
3(3-0-6) หมายถึง จำนวนหน่วยกิต   3 ชั่วโมง 
    จำนวนชั่วโมงการบรรยาย    3 ชั่วโมง 

     จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติ  0 ชั่วโมง 
    จำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง   6 ชั่วโมง 
 

(ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                               10  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                                                                     บังคับเรียน     6  หน่วยกิต 
 

0001101 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
Thai for Communication 

2(2-0-4) 

0001102 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
English for Communication 

2(2-0-4) 

0001104 
การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  
Listening and Speaking English for Daily Life 
Communication 

2(2-0-4) 
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วิชาเลือก                                               เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้      4  หน่วยกิต 
 

0001103 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  
Information Searching for Study 

2(2-0-4) 

0001105 
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
Reading and Writing English for Daily Life 
Communication 

2(2-0-4) 

0001106 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม 
English for Cultural Communication 

2(2-0-4) 

0001107 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 
English for Communication in the Workplace 

2(2-0-4) 

0001108 
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
Chinese for Daily Life Communication 

2(2-0-4) 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                          6  หน่วยกิต 
วิชาเลือก                                                   เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   6 หน่วยกิต 
 

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา  
Buddhism for Development 2(2-0-4) 

0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน 
Psychology for Self Development  2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต  
Music and Life Appreciation 2(2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ  
Arts and Design 2(2-0-4) 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง  
Art Performance Appreciation   2(2-0-4) 

0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  
Meditation for Life Development 2(2-0-4) 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                          6  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                                                                      บังคับเรียน    2  หน่วยกิต 
 

0003107 ความเป็นพลเมืองที่ด ี 
Smart Citizenship    2(2-0-4) 

 
วิชาเลือก                                                  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   4  หน่วยกิต 
 

0003101 ระบบสังคมไทย  
Thai Society System 2(2-0-4) 

0003102 ระบบสังคมโลก  
Global Society System  2(2-0-4) 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน  
Business and Daily Life 2(2-0-4) 

0003104 ไทเลยศึกษา  
Loei Study 2(2-0-4) 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  
Thailand and ASEAN Community    

2(2-0-4) 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน  
Economy in Daily Life 2(2-0-4) 

0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน   
Law in Daily Life  2(2-0-4) 

 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                          8 หน่วยกิต 
วิชาเลือก                                                   เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   8 หน่วยกิต 
 

0004101 
การคิดและการตัดสินใจ  
Thinking and Decision Making   

2(2-0-4) 

0004102 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน  
Computer Technology for Daily-Life 

2(2-0-4) 

0004103 
การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  
Exercise for Health 

2(2-0-4) 

0004104 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  
Science and Technology for Quality of Life 2(2-0-4) 

0004105 
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  
Science for Health 

2(2-0-4) 

0004106 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
Life and Environment 

2(2-0-4) 
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0004107 
เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
Household Appliances Maintenance Techniques 

2(2-0-4) 

0004108 
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน  
Raising Crops and Animals in Daily Life 

2(2-0-4) 
 

 
 
(ข) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า                                      106 หน่วยกิต 

 

1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน         56 หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                      บังคับเรียน  17 หน่วยกิต 
 

6001012 
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร  
Physics for Engineers  

3(3-0-6) 

6001013 
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร  
Physics Laboratory for Engineers  

1(0-2-1) 

6001014 
เคมีสำหรับวิศวกร 
Chemistry  for Engineers  

3(3-0-6) 

6001015 
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร  
Chemistry Laboratory for Engineers  

1(0-2-1) 

6001016 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
Engineering Mathematics 1 

3(3-0-6) 

6001017 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering Mathematics 2 

3(3-0-6) 

6001018 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
Engineering Mathematics 3 

3(3-0-6) 

 

1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม       บังคับเรียน     21 หน่วยกิต 
 

6002001 
การเขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing  

3(2-2-5) 

6002002 
วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(2-2-5) 

6002003 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 

6002004 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-2-5) 

6002005 
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 
English for Engineering 

3(3-0-6) 
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6002006 
ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
Engineering Workshop 

2(0-4-2) 

6002112 
วงจรไฟฟ้า        
Electrical Circuit 

3(3-0-6) 

6002113 
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า      
Electrical Circuit Laboratory 

1(0-2-1) 

 
1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์           บังคับเรียน  18 หน่วยกิต 
 

 

6011003 
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
Electrical and Electronic Instruments and Measurements  3(3-0-6) 

6011004 
ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์  
Electrical and Electronic Instruments and Measurements Laboratory 1(0-2-1) 

6012001 
วงจรดิจิทัล       
Digital Circuit 3(3-0-6) 

6012002 
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 
Digital Circuit Laboratory 1(0-2-1) 

6012003 
วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น    
Introduction to Robotics  3(2-2-5) 

6013001 
วิศวกรรมควบคุม  
Control Engineer 3(3-0-6) 

6013002 
ปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุม   
Control Engineer Laboratory 1(0-2-1) 

6014001 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า      
Electromagnetic Field  3(3-0-6) 

 
 
 

2. วิชาเฉพาะด้าน         43 หน่วยกิต 
 

2.1 กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บังคับเรียน   28   หน่วยกิต 
 

6012101 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     
Engineering Electronic 

3(2-2-5)
  

6012201 
ตัวตรวจรู้และตัวปรับสถานะ   
Sensor and Transducers 3(2-2-5) 

6012203 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ    
Automatic Control Systems 3(2-2-5) 
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6012301 
ไมโครคอนโทรลเลอร์  
Microcontroller 3(2-2-5) 

6012303 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
Computer Programming for Electrical and Electronic 
Engineering  

3(2-2-5) 

6012401 
การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร  
Electrical System Design in Buildings 3(2-2-5) 

6013201 
ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 
Electrical Machine Control  

3(2-2-5) 
 

6013302 
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์   
Programmable Controller 3(3-0-6) 

6013303 
ปฏิบัติโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์   
Programmable Controller Laboratory 1(0-2-1) 

6014601 
โครงงานวิศวกรรม 1      
Engineering Project 1 1(0-2-1) 

6014602 
โครงงานวิศวกรรม 2      
Engineering Project 2 2(0-4-2) 

 

 
2.2 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  15   หน่วยกิต 
 
 

6013101 
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง  
Power Electronics 3(2-2-5) 

6014201 
นิวแมติกส์ไฟฟ้า 
Pneumatic Electric 3(2-2-5) 

6014202 
สัญญาณและระบบ    
Signal and Systems 3(2-2-5) 

6014203 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
Industrial to Robotics 3(2-2-5) 

6014401 
ระบบไฟฟ้ากำลัง  
Electric Power Systems 3(2-2-5) 

6014101 
แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงาน 
Renewable Energy Resources and Conversion Technology 3(2-2-5) 
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6013204 
อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 
Internet of Things 3(2-2-5) 

6013202 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเทคโนโลยีเกษตร 
Electrical and Electronics for Agricuture Technology 3(2-2-5) 

6014301 
ปัญญาประดิษฐ์ 
Artificial Intelligence 3(2-2-5) 

6014302 
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
Computer Vision 3(2-2-5) 

 
 
 
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา      7  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

2.3.1 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7  หน่วยกิต 
 

6014501 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  
Preparation for Professional Experience in  Electrical 
and Electronic Engineering 

1(90) 

6014502 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Training for Professional Experience in  Electrical 
and Electronic Engineering 

6(540) 

 
2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา      7  หน่วยกิต 
 

6014503 
เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education 

1(90) 

6014504 
สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6 หน่วยกิต 

 
(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนในรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 xxxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

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

หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

6001012 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
6001013 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1(0-2-1) 
6001016 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 6002005 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 6002006 ปฎิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2(0-4-2) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

6011003 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

3(3-0-6) 

6011004 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1(0-2-1) 

วิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับ
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ - - - 

กลุ่มวิชาเลือก
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

- - - 

วิชาฝึกประสบการณ์ฯ - - - 
หมวดวิชาเลือกเสรี  
รวม 22 
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ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2   
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 xxxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

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

หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 
6001017 

 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 6002001 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 
6002002 วัสดุวิศวกรรม 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

- - - 

 6012001 วงจรดิจิทัล    3(3-0-6) 
 6012002 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 1(0-2-1) 
วิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับ
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 6012101 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเลือก
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

- - - 

วิชาฝึกประสบการณ์ฯ - - - 
หมวดวิชาเลือกเสรี  
รวม 22 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 xxxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

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

หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

6001014 เคมีสำหรับวิศวกร    3(3-0-6) 

6001015 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร   1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 6002003 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 6002004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

6002112 วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6002113 ปฎิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-2-1) 

วิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับ
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ - - - 

กลุ่มวิชาเลือก
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

- - - 

วิชาฝึกประสบการณ์ฯ - - - 
หมวดวิชาเลือกเสรี  
รวม 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มคอ.2 
 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  24 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 xxxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

6001018 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม - - - 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

- - - 

วิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับ
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

6012201 ตัวตรวจรู้และตัวปรับสถานะ 3(2-2-5) 
6012401 การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร  3(2-2-5) 

 6012301 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 
 6013201 ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเลือก
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

- - - 

วิชาฝึกประสบการณ์ฯ - - - 
หมวดวิชาเลือกเสรี  
รวม 19 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 xxxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

- - - 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 6013001 วิศวกรรมควบคุม    3(3-0-6) 
6013002 ปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุม   1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

- - - 

วิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับ
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

6012303 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเลือก
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

xxxxxxx รายวิชาเลือกวิศวกรรม(1)   3(x-x-x) 

 xxxxxxx รายวิชาเลือกวิศวกรรม(2) 3(x-x-x) 

วิชาฝึกประสบการณ์ฯ - - - 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี(1)  3 
รวม 20 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

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

หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

- - - 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 6014001 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

- - - 

วิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับ
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

6012203 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
6012003 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น    3(2-2-5) 
6013302 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์   3(3-0-6) 
6013303 ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 1(0-2-1) 
6014601 โครงงานวิศวกรรม 1  1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาเลือก
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

- - - 

วิชาฝึกประสบการณ์ฯ - - - 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี(2) 3 
รวม 21 
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ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 - - - 

- - - 
หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

- 
 
- 

- 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม - - - 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

- - - 

วิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับ
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

6014602 โครงงานวิศวกรรม 2   2(0-4-2) 

กลุ่มวิชาเลือก
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

xxxxxxx รายวิชาเลือกวิศวกรรม(3)  3(x-x-x) 
xxxxxxx รายวิชาเลือกวิศวกรรม(4)  3(x-x-x) 

xxxxxxx รายวิชาเลือกวิศวกรรม(5)  3(x-x-x) 
วิชาฝึกประสบการณ์ฯ 6014501 

 
หรือ 
6014503 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
 
เตรียมสหกิจศึกษา 

1(90) 
 
 

1(90) 
หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม 12 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  28 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 - - - 

- - - 
หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

- - - 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม - - - 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

- - - 

วิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับ
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

- - - 

กลุ่มวิชาเลือก
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

- - - 

วิชาฝึกประสบการณ์ฯ 6014502 
 
หรือ 
6014504 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
สหกิจศึกษา 

6(540) 
 
 
6  

หมวดวิชาเลือกเสรี - - - 
รวม 6 

 
 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.) 
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3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ 
เลขประจำตัว

ประชาชน ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกลุ 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบันการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

1 
x-xxxx- 

xxxx-xx-x 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
นายชัยยศ  คำม ี

ปร.ด. 
 

 
ค.อ.ม. 

 
 

ค.อ.บ. 

ไฟฟ้าศึกษา 
 
 

ไฟฟ้า 
 
 

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2557 
 
 

2549 
 

 
2534 

2 
x-xxxx- 

xxxx-xx-x 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
นายกิตติศักดิ์ แสนประสิทธ์ิ 

ปร.ด. 
 
 

วท.ม. 
 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
 

 
2562 

 
 

2551 
 
 

2546 

3 
x-xxxx- 

xxxx-xx-x 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
นายคมยุทธ ไชยวงษ ์

ปร.ด. 

 
วท.ม. 

 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์

 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

         

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2559 
 

 
2551 
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วศ.บ. 

 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
2548 

4 
x-xxxx- 

xxxx-xx-x 
อาจารย ์ นายเมืองมล  เสนเพ็ง 

 
วศ.ด. 

 
 

ค.อ.ม. 
 

 
อส.บ. 

 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
 

 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

 
2560 

 
 

2549 
 
 

2540 

5 
x-xxxx- 

xxxx-xx-x 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
นายวุฒิภัทร  จำรสัแนว 

 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
2553 

 
2548 

3.2.2. อาจารย์พิเศษ 

ลำดับ 
เลขประจำตัว

ประชาชน ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกลุ 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบันการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

1 
x-xxxx- 

xxxx-xx-x 
รอง 

ศาสตราจารย ์

 
 

นายอลงกรณ์  พรมท ี

ปร.ด. 
 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

ไฟฟ้าศึกษา 
 
 

ไฟฟ้า 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระ 
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2556 
 
 

2548 
 

2538 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานของสถานประกอบการ ดังนั้นใน

หลักสูตรจึงมีรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือฝึกให้นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา 
มาใช้กับสภาพการทำงานจริง และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ก่อนออกไปทำงานจริง  

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
 4.1.1.1  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 4.1.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 
4.1.2 ความรู้ 
 4.1.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน 

เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
4.1.2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่ 

เกี่ยวข้อง 
 

4.1.3 ทักษะทางปัญญา 
 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

 4.1.4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม  พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

 4.1.4.3 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 4.1.4.4 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
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4.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.1.5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น

อย่างดี 
 4.1.5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4.1.5.3  สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ

วิชาชีพทางวิศวกรรมได้ 
 
4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

 
4.3 การจัดเวลาตารางสอน 

จัดเต็มเวลาในภาคการเรียนนั้น ๆ 
 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์หรือบูรณาการเทคโนโลยีที่มีในชุมชนหรือท้องถิ่นเข้ากับสากลได้ และมีรายงานที่ต้องนำส่ง
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเครง่ครัด หรือเป็นโครงงานที่มุง่เน้นการสร้างผลงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

หัวข้อวิชาโครงงานวิศวกรรม จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 
สามารถแก้ปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
 5.2.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม 
 5.2.1.2 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู ้ทางวิศวกรรมต่อ

บุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
5.2.2 ความรู้  
 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 

และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 
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5.2.3 ทักษะทางปัญญา 
 5.2.3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
 5.2.3.2 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการ

ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2.3.3 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 
5.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 5.2.4.1 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว

และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

 5.2.4.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู ้ทั ้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
5.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2.5.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.2.5.2 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ 

ทางวิศวกรรมได ้
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 และ 
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
     รายวชิาโครงงานวิศวกรรม 1 จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต 
     รายวชิาโครงงานวิศวกรรม 2 จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต 

 
5.5 การเตรยีมการ 

มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา  จัดทำบันทึกให้คำปรึกษา  ให้ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ให้นักศึกษารู้ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค
อย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลรายงานความก้าวหน้าในการทำงานโครงงาน สมุดบันทึกการให้คำปรึกษา  

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสำเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวสามารถทำงานได้ใน
เบื้องต้น  ที่การจัดสอบและการนำเสนอต่อคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการเร ียนการสอน และข ้อกฎหมายที ่ เก ี ่ ยวข ้อง รวมทั้ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม 

ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี และการวางตัวในการทำงานใน    
บางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษา
จะสำเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้นำ และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย        
ในตนเอง 

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่มและมีการ
กำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการนำเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น

หัวหน้าในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน

อย่างสม่ำเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น 

ด้านการประยุกต์และพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อนำไปประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นและสากล 

มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ก่อนการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงาน     
ในสถานประกอบการก่อนจบการศึกษา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาเฉพาะ 

          2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซึ ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม  

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู ้ทาง
วิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม  

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะ         
ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัยโดยเน้นการเข้าชั ้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหา
วิทยาลัยนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นำกลุ่ม  และการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอก
การบ้านของผู้อื่น เป็นต้น  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง      มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ทำดี เสียสละ เป็นต้น 
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2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่
ได้รับมอบหมายการเข้าร่วมกิจกรรม 

(2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม    
เสริมหลักสูตร 

(3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4)  พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

2.1.2 ความรู้ 
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื ่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม  

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อ่ืนๆ      ที่เก่ียวข้อง  

(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึง           
การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 

2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี 

และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรม ทั ้งนี ้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื ้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ  
นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  ประเมินจากผลการทดสอบ 
(2)  ประเมินจากรายงาน/โครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
(3)  ประเมินจากพฤติกรรมการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(4)  ประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี  
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ  
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 

รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

อย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  แนะนำวิธีการที่จะค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยตัวเอง 
(2)  แนะนำเครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา 
(3)  ทดสอบศักยภาพของการปฏิบัติตามทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ 

2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรู ้ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1)  สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม  

(2)  สามารถเป็นผู ้ร ิเร ิ ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

(4)  รู ้จ ักบทบาท หน้าที ่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคล และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและ
ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
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2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่
ต้องประสานงานกับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้
มีประสบการณ์  

2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  และความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี ่ยวข้องกับ

วิชาชีพได้เป็นอย่างดี  
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

แสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์  
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมยัได้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ

ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์  
(5)  สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือ

ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมได้ 
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์          

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ในรายว ิชาต่างๆ  ให้น ักศึกษาได้ว ิ เคราะห์

สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้
เทคนิคการประยุกต์ความรู้และทักษะในหลากหลายสถานการณ์ 

2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  ประเมินจาก 

(1)  เทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

(2)  ความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ  ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 
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 2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   (1) ตรงต่อเวลา 
   (2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
   (3) มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

      2.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
   (2) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต 

                        (3) สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      2.2.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
   (2) สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
   (3) สามารถประเมินค่า หรือคุณค่า 

             2.2.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   (1) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
   (2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

             2.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
   (2) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
   (3) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2.2.6 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

                         2.2.6.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1)   ตรงต่อเวลา - ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน

กับผู้สอนเรื่องการเข้าเรียน 

- ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนเรื่องของเวลาส่งงาน 

- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรง
ต ่อเวลาในการเร ียนการสอนทุก
รายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการ    
เข้าเรียน 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการ   ส่ง
งาน 
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(2) มีความซื ่อสัตย์ 
สุจริต 

- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายนอกและภายใน
ห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความ
ซื ่อสัตย์สุจริตในการเรียนการสอน          
ทุกรายวิชา 

- ประเม ินจากช ิ ้ นงานท ี ่ ได ้ รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน การอ้างอิง 
และการสอบ 
- ประเม ินจากความซ ื ่อส ัตย ์ต่อ
ข้อตกลงของนักศึกษาในชั ้นเรียน 
โดยประเมินจากการสังเกต 

(3)  มีสัมมาคารวะ 
อ่อนน้อมถ่อมตน 

- ปลูกฝ ังให ้น ักศ ึกษาตระหนักใน
คุณค่าของการปฏิบัติตนอย่างสุภาพ
และอ่อนน้อม วาจาสุภาพไพเราะ มี
ระเบ ียบว ิน ัย ประพฤต ิตนให ้ถูก
กาลเทศะ โดยใช้กรณีการสาธิตและ
กรณีจำลอง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
- การนำเสนอผลงาน 

                         2.2.6.2 ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชา
ที่ศึกษา 

 

- ให้ความรู ้ ความเข้าใจโดยวิธีการ
บรรยาย อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้น
เรียน 

- ให ้ความร ู ้  ความเข ้าใจโดยว ิธี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- ให้ความรู ้ ความเข้าใจโดยวิธีการ
สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหา
รายวิชา 

- ให ้ความร ู ้  ความเข ้าใจโดยว ิธี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

 

 

 

 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

- ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร อภ ิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ทดสอบวัดความรู ้ในรายวิชาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 



มคอ.2 
 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  41 

2.2.6.2 ด้านความรู้ (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(2) ส า ม า ร ถ น ำ
ความรู้ไปใช้ในการ
ดำรงชีวิต 

- ให ้ความร ู ้ความเข ้าใจที ่ถ ูกต ้อง
เกี ่ยวกับเนื ้อหาวิชาโดยการจัดการ
เ ร ี ยนร ู ้ โ ดย ใช ้ ป ัญหา เป ็ นหลั ก
(Problem Based Learning)  หรื อ 
เรียกย่อว่า PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL 

(3) ส า ม า ร ถ
พัฒนาการเร ียนรู้
ของตนเองอย ่ า ง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะนำวิธ ีการเรียนรู ้/การ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และให้ฝึก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ค ุ ณ ภ า พ ง า น
มอบหมาย ท ี ่แสดงถ ึงการค ิด/
วิเคราะห์ การหาความรู ้เพิ ่มเติม 
โดยอาศัยข้อมูล/หลักความรู ้จาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือมาประกอบได้อย่าง
เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการ
อ้างอิง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
                         2.2.6.3 ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ส า ม า ร ถ คิ ด
ว ิ เคราะห ์อย ่างมี
เหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีทักษะทางปัญญา 

- นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร อภ ิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

(2) ส า ม า ร ถ
ส ังเคราะห ์ข ้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์โดย
ใช้วิธีการกรณีศึกษา 

- สาธ ิต ทดลองและฝ ึกปฏ ิบ ัต ิใน
เนื้อหารายวิชา 

- ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร อภ ิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 

 
(3) ส า ม า ร ถ
ประเม ินค ่ า  หรือ
คุณค่า 

- ให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องการ
ประเมินค่าโดยใช้วิธีจำแนกคุณภาพ
งาน 

- ให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องการ
ประเมินค่าโดยใช้ว ิธ ีการนำเสนอ
ผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
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                         2.2.6.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1)  สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- สอดแทรกความรู ้ความเข้าใจใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- สังเกตพฤติกรรม 

(2) มีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืน และ
สังคม 

- มอบหมายก ิจกรรมกล ุ ่มโดยใช้
กระบวนการ PBL 

 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑ์ของ PBL 

- สังเกตพฤติกรรม 

                         2.2.6.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขในรายวิชาต่างๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบ 

(2)  สามารถใช้ภาษา
ในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารในรายวิชาต่างๆ 

- มอบหมายก ิ จกร รมกลุ่ ม แล ะ
นำเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบ 

- การนำเสนอ 

(3) มีทักษะในการ
ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาต่างๆ 

- มอบหมายก ิ จกรรมกล ุ ่ มและ
นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ก า รสร ้ า งช ิ ้ น ง าน โดยการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบปฏิบัติ 

- การนำเสนอ 
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3. แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระจายความรับผดิชอบ 
ผลการเรียนรู้สู่รายวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะดังนี้  
    3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ตรงต่อเวลา 
 (2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 (3) มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 
 3.1.2  ความรู้ 
 (1) มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
 (2) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต 
 (3) สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.1.3  ทักษะทางปัญญา 
 (1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
 (2) สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 (3) สามารถประเมินค่า หรือคุณคา่ 
 3.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 (2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
 3.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 (2) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 (3) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
 0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร o •  • o  •  • • •  • • 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  • • o  •  •   •   •  
0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า • •  •  •  •  •   •  
0001104 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน • o • • •  •   • • • •  

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 
ชีวิตประจำวัน •   •   •   •   o • 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม   o  • • o    •  •  •  
0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ   •  • • •  •   •   •  
0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน     •  • • •  •   •   •  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา   • •   •    •  •  
0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน • •  • • • • •  • •  •  
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต • o  • o    o •   •  
0002104 ศิลปะและการออกแบบ •   •   •   •   •  
0002105 สุนทรียภาพการแสดง •   • o    •  •  •  
0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต •   • o    •  •  •  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping ) 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003101 ระบบสังคมไทย  • • • • •  • o   •  o • 
0003102 ระบบสังคมโลก   • • o • •  • o  • •  o • 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน  • •  • •  •   •   • • 
0003104 ไทเลยศึกษา  • • • •   •   •   •  
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน •   •   •   •   •  
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน  • •  • •  •   •  •   
0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี • o  • •  • o  • • o • o 
0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน • •  • •  •   o •  • o 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ •   •   •    • o  • 
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน  •   •    •  •    • 
0004103 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ •   •    •  •  o   
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต •   •   •   • •   • 
0004105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ •   • o  •  o •  o o  
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม •   •   •   •    • 
0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน •   •   •   •   •  

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน •   •   •   • o  • o 
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 3.2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

3.2.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

3.2.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

3.2.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

3.2.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคลองค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.2.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

3.2.2 ความรู้ 
3.2.2.1 มีความรู ้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื ้นฐาน วิทยาศาสตร์พื ้นฐาน 

วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

3.2.2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3.2.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ  
ทีเ่กี่ยวข้อง 

3.2.2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที ่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3.2.2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหา
ในงานจริงได ้

3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
3.2.3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
3.2.3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.2.3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง

การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องอย่าง

เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม  หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2.3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
3.2.4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้
ในประเด็นที่เหมาะสม 

3.2.4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม  พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

3.2.4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3.2.4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

3.2.4.5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

3.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2.5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น

อย่างดี 
3.2.5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2.5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3.2.5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย

โดยใช้สัญลักษณ์ 
 3.2.5.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพทางวิศวกรรมได้ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

• ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม  จรยิธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์             
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร ์

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6001012  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร                              
6001013 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับ
วิศวกร                             
6001014 เคมีสำหรับวิศวกร                              
6001015 ปฏิบัติการเคมีสำหรับ
วิศวกร                              
6001016 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                          
6001017 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                          
6001018 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3                          
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์             
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6002001 การเขียนแบบวิศวกรรม                          
6002002 วัสดุวิศวกรรม                          
6002003 กลศาสตร์วิศวกรรม                          
6002004 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์                          
6002005 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร                          
6002006 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน                          
6002112 วงจรไฟฟ้า                              
6002113 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า                          
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                     
6011003 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์                          

6011004 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
• ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์          
เชิงตัวเลข การสื่อสาร   
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์            1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
6012001 วงจรดิจิทัล                          
6012002 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล                          
6012003 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น                           
6013001 วิศวกรรมควบคุม                           

6013002 ปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุม                          

6014001 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                          

กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                          
6012101 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                           

6012201 ตัวตรวจรู้และตัวปรับสถานะ                          
6012203 ระบบควบคุมอัตโนมัติ                          
6012301 ไมโครคอนโทรลเลอร์                          
6012303 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์สำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 

                         

6012401 การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร                          

6013201 ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า                          

6013302 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์                          
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
• ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์          
เชิงตัวเลข การสื่อสาร   
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6013303 ปฏิบัติโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์                          
6014601  โครงงานวิศวกรรม 1                          
6014602 โครงงานวิศวกรรม 2                          

กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์                          

6013101 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง                          
6014201 นิวแมติกส์ไฟฟ้า                          

6014202 สัญญาณและระบบ                          

6014203 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม                          

6014401 ระบบไฟฟ้ากำลัง                          
6014101 แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการ
เปลี่ยนพลังงาน                          

6013204 อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง                           
6013202 ไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์สำหรับ
เทคโนโลยีเกษตร                          
6014301 ปัญญาประดิษฐ์                          
6014302 คอมพิวเตอร์วิทัศน์                          
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
• ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์          
เชิงตัวเลข การสื่อสาร   
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลุ่มวิชาฝีกประสบการณ์วิชาชีพ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
6014501 การเตรียมฝีกประสบการณ์วิชาชพี
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 

                         

6014502 การฝีกประสบการณ์วิชาชพี
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 

                         

6014503 เตรียมสหกิจศึกษา                          
6014504 สหกิจศึกษา                          
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การวัดผล  กำหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมี
ค่าระดับคะแนนได้แก่  A  B+ B  C+  C  D+ D  E  และให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2555(ภาคผนวก จ) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
ให้กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทำความเข้า ใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยและ
ดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะสามารถตรวจสอบได้ 
     การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมิน
ข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
        การทวนสอบในระด ับหล ักส ูตรสามารถทำได ้ โดยม ีระบบประก ันค ุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
        การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ควรเน้นการทำวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต  ที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล  โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจ ในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน
คาบระยะเวลาต่างๆ 

(3) การประเมินตำแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
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(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่ เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

3.เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า 2.00 และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2555(ภาคผนวก จ) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
1.2 จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม 
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

2.1.2การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
                   2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
ความรู้และคุณธรรม 
                   2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการ 
สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกำกับมาตรฐาน 

กำกับมาตรฐานตามโดยใช้ มคอ.7 ดังนี้ 
1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรคุณสมบัติของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน จะต้องมีประสบการณ์สอนหรือทำงานวิจัย  
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี  

 
2.  บัณฑิต 
 

บัณฑิตเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.
2553 โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาหลักสูตรได้มีระบบและกลไก การรับนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
3.1.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำแผนการรับนักศึกษา ปีละประมาณ  

80 คนส่งให้มหาวิทยาลัย 
3.1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมกับ 

คณะทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง เว็บไซต์ และการออกประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน 
3.1.3 ออกประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะ เพื่อรับนักศึกษา 
3.1.4 ประชาสัมพันธ์หน้าห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรมีโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้สำหรับนักศึกษาแรกเข้าร่วมกับคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ในการแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการ
แนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านชั่วโมงอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3 การควบคุมและการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
3.3.1มหาวิทยาลัยจัดให้มีชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณา จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ 

หมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาท ในการให้คำแนะนำในการลงทะเบียนตามแผนการเรียน ทักษะ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แหล่งทุนการศึกษา การร่วมกิจกรรม ตลอดจนการเห็นชอบที่เก่ียวข้องกับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

3.3.3 ประชุมผลของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้งเพ่ือติดตามนักศึกษาผ่าน 
และปรับปรุงแนวทางการดำเนินการของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.4 การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ 
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 3.4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำการประชุมอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เพ่ือสำรวจการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกับหาทางแก้ไขร่วมกัน 

3.5 ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 3.5.1 นักศึกษาสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหลักสูตร หรือ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และดำเนินการตามวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์ 

4.1 หลักสูตร มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตรดังนี้ 
4.1.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังเพื่อขอรับ 

อาจารย์ใหม่ในกรณีที่ภาระการสอนเกินกว่ากำหนด หรือเพื่อทดแทนอาจารยป์ระจำหลักสูตรที่จะ
เกษียณอายุ หรือคัดเลือกอาจารย์ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามคุณสมบัติของอาจารยป์ระจำหลักสูตร                                 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด หรือกรณี อ่ืนที่มีความจำเป็นแต่การบริหารหลักสูตร เสนอเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

4.1.2 คณะกรรมการบริหารพิจารณาและกำหนดคุณสมบัติเพ่ือประกอบการ 
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

4.1.3 มหาวิทยาลัยประกาศรับและคัดเลือกตามกฎระเบียบของทางราชการ 
4.1.4 หากอาจารย์ใหม่ประจำหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจัดอบรม 

สัมมนาให้อาจารย์ใหม่เพ่ือให้เข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 
4.1.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้คำแนะนำท่ีใกล้ชิด 

และแนวทางท่ีดีของอาจารย์ตามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ต้องการ 
4.1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแนะนำอาจารย์ใหม่ในที่ประชุมอาจารย์ประจำ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายและความอบอุ่นแก่อาจารย์ใหม่ 
4.1.7 ในช่วงทดลองงานอาจารย์ใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะทำการ 

ประเมินคุณภาพงานด้านสอน งานด้านวิจัย งานด้านบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอื่นๆ ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสั่งการ  ประกอบพิจารณาการ
ต่อสัญญา  

4.2 ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ หลักสูตรได้วางแผนและจัดงบประมาณเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังนี้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนาตนเองด้านตำแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น ตามท่ี 
มหาวิทยาลัยหรือคณะจัด  

4.2.2. จัดงบประมาณเพ่ือพัฒนาตนเอง ตามความประสงค์ในการพัฒนาตนเองว่า  
ต้องการทำผลงานวิชาการประเภทไหน เรื่องอะไร เข้ารับการอบรมสัมมนา ประชุมทางวิชาการ 

4.2.3 สาขาติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์อยู่เสมอ 
 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
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หลักสูตรมีระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  5.1 การกำหนดผู้สอนดังนี้ 
   5.1.1 พิจารณากำหนดผู้สอนตามศักยภาพและตามประสบการณ์ของผู้สอนแต่ละ
คนให้เหมาะสมกับรายวิชา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก 
   5.1.2 เฉลี่ยภาระงานการสอนให้ใกล้เคียงกัน 

5.2 การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4)  
   5.2.1 คณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอนก่อนวันเปิดภาคเรียน 
อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการสอน ซึ่งในปีการศึกษา 
2558 และให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านส่ง มคอ.3,มคอ5ทันตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย และให้
สำเนาเป็นเอกสารให้ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหลักสูตร เก็บไว้ประกอบเป็นหลักฐาน 

   5.2.2 ข้อมูลการส่งหลักฐาน มคอ.3,มคอ5 ให้ประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เมื่อครบรอบการประเมินผลงานอาจารย์ 

5.3 การกำกับกระบวนการเรียนการสอน 
   5.3.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา มคอ.3 ให้มีความสอดคล้องกับ

เนื้อหาคำอธิบายรายวิชา ใน มคอ.2  
   5.3.2 วิชาโครงการพิเศษ เป็นวิชาที ่ส่งผลจำนวนผู ้สำเร็จการศึกษา ที ่ประชุม

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมร่วมกับผู้สอนเห็นควรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
กำหนดปฏิทิน การส่งหัวข้อ และกำหนดวันสอบที่ชัดเจน เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่ม  พร้อมกันนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาภายในกลุ่มอย่างใกล้ชิด 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 มีระบบการดำเนินงานของหลักสูตร คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้อมของอุปกรณ์ ส่งเสริมอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

6.2 มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
6.3 มีการดำเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2552 (TQF: HEd) เพ่ือใช้กำหนดดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลผ่านคือมี
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การดำเนินงานตามข้อที่ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละ
ปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

/ / / / / 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553(ถ้ามี) 

/ / / / / 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา (ถ้ามี) 

/ / / / / 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบมคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

/ / / / / 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กำหนดใน มคอ.3 มคอ.4(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

/ / / / / 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผล การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว 

 / / / / 

8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การเรียนการสอน  

/ / / / / 

9. อาจารย์ประจำทุกคน ได้ร ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

/ / / / / 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 
 

/ / / / / 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ที ่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

   / / 
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    เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 
     จากคะแนนเต็ม 5.0 

    / 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
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 1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำ
หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
 1.1.2อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวิชา 
 1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 
 1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรม
และผลการสอบ 
 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรมงาน
ที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 

1.2.3 การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้
ข้อสอบกลางของเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือของสมาคมวิชาชีพ 

1.2.4ทำการสำรวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมิน
ให้กับนักศึกษาแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และส่งให้คณาจารย์
ผู้สอนในภาคการศึกษาถัดไปเพ่ือใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
      การมีกลยุทธ ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเก ิดผลการเร ียนรู ้ตามมาตรฐานจริง ซึ่ง 
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสาร
รายละเอียดของหลักสูตร   รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม การ
ประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอนเช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์  
การสอบปฏิบัติ  การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การ
ประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์
และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ  การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบ
ด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน เป็นต้น นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตร
ในภาพรวม สามารถจัดทำได้โดยการสอบถามนักศึกษาปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสม
ของรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้อาจมีการประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานบัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร 
 
 
3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
     จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทำให้ทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็น
การปรับปรุงย่อย ซึ่งทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 5 ปี 
ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
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คำอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร / Language Communications 
0001101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       2(2-0-4) 
  Thai for Communication 
                 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษาและการส่ือสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ทักษะการคิด ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 
                 Fundamental knowledge of language and Communication, Integrated 
language use in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, reading 
and writing to apply in life 
 
0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      2(2-0-4) 
 English for Communication 
                การพัฒนาการสื ่อสารภาษาอังกฤษขั ้นพื ้นฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ใน
สถานการณ์ต่างๆ การทักทาย การทำความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยาย
สถานท่ี ท่ีต้ัง การบอกทิศทาง 
                Fundamental English for Communication with four skills namely listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each other, 
giving personal information, giving information about family and community, describing 
places, giving location and direction 
 
0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 
 Listening and Speaking English for Daily Life Communication 
 การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข้อต่างๆ ที ่ใช้ใน
ชีว ิตประจำวัน โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ ่งเน้นให้ผู ้เร ียนฝึกทักษะการฟัง -พูด
ภาษาอังกฤษ 
                 Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and 
discourse for Daily Life Communication through various activities in a variety of topics 
with an emphasis on helping students practice their listening and speaking skills 
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0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า     2(2-0-4) 
 Information Searching for Study 
                สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และ
กระบวนการสืบค้นสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนองานตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำ
รายงาน วิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
                Information, information literacy skills, information sources and resources, 
retrieval techniques and process with digital media, academic report writing with 
universal standardized formatting, citation and bibliography for efficient application on 
other types of research and thesis writing forms, correctly and effectively. 
 
0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 
 Reading and Writing English for Daily Life Communication  
                การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, 
and product labels; summarizing, completing forms, personal correspondence, and 
electronic communication 
 
0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
 English for Cultural Communication     
                ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยมทาง
สังคม ความเช่ือ อาหาร และเทศกาลสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรม  
                English for communication regarding cultural issues, geography, climates, 
social value, beliefs, food, and traditional festivals 
 
0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ    2(2-0-4) 
 English for Communication in the Workplace 
               ภาษาอังกฤษในการทำงาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล        
การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขียนประวัติ
ส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมัครงาน  
               English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, 
giving and asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job 
advertisement  
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0001108    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน       2(2-0-4) 
 Chinese for Daily Life Communication 
                 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน คำศัพท์ วลี สำนวน โครงสร้างและรูปแบบประโยค
สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
                  Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and sentence 
structures for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading and 
writing 
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ / Humanities 
 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา     2(2-0-4) 
 Buddhism for Development 
                ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมสำคัญ วันสำคัญและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การประยุกต์พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม หน้าที่ชาวพุทธและมารยาท
ไทย        การพัฒนาจิตและปัญญาเพื่อการดำเนินชีวิต 
                 Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist Sabbath 
days, Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, mind 
and wisdom development for living. 
 
0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน       2(2-0-4) 
 Psychology for Self Development 
                ความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมและการวางแผนการดำเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 
                Definitions, significance, basic factors and psychology theory of behavior, 
self development, human relations, team work and life planning for well-being. 
 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต     2(2-0-4) 
 Music and Life Appreciation 
                การใช้ดนตรีในชีวิตประจำวัน บทบาท ความสำคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสร้าง
ทักษะ และประสบการณ์ทางดนตรี 
                Using music in daily life, roles and importance of music in society, 
enhancing skills and musical experience. 
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0002104 ศิลปะและการออกแบบ      2(2-0-4) 
  Arts and Design 
 หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงาน การรับรู้ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยกุต์
และการมีรสนิยมที่ดีต่อผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและ
ปัจจุบัน 
 Principles, concepts, creativity, imagination and processes of creative 
arts and  design; perceptions, Communication, interpretation, appreciation of beauty 
and aesthetic, application and having good taste to arts and design of Thai, Asia and 
west in past and present. 
 
0002105  สุนทรียภาพการแสดง      2(2-0-4) 
  Art Performance Appreciation 
  ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดงประเภท
ต่างๆ ค่านิยมและวิถีชีวิตที่นำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
  The meaning of aesthetics and performances. The value of performing 
art. Values and way of life that are applied in performances; Organizing and 
performances that are consistent with local values and lifestyles. 
 
0002106  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต      2(2-0-4) 
  Meditation for Life Development 
                 ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการทำสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการ
นำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียนและการทำงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที ่ควรรู ้เรื ่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา 
แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา  
                  Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning 
of meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; 
meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to 
education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states of 
absorption (Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about 
insight meditation (Vipassana); differences between the foundation meditation 
(Summata) and the insight meditation (Vipassna); layout the foundation meditation 
(Summata)  and the insight meditation (Vipassna); insight meditation as related to the 
world population. 
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ / Social Sciences 
 

0003107    ความเป็นพลเมืองที่ดี      2(2-0-4) 
 Smart Citizenship 
                การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และบทบาทของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การอยู ่ร ่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลาย การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริต การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อ
ประเทศ จิตอาสา บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความกล้าตัดสินใจในส่ิงท่ีถูกต้อง การเป็นสมาชิก
ท่ีดีของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
                Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles in the 
context of democracy; democratic form of government with the king as head of state, 
living in different societies, conflict management by using peaceful way, problems of 
corruption, creating positive attitude towards the country, service mind, roles and 
responsibilities, being brave to make right decisions, being good citizen of the kingdom 
of Thailand and the world 
 
0003101 ระบบสังคมไทย        2(2-0-4) 
 Thai Society System 
                สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และส่ิงแวดล้อม ของสังคมไทย
ในปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจ
พอเพียง          ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่างๆ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยท่ียั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
                 Present situation of Thai society, culture, economy, politic, public 
administration, and environment problems and future trends of Thai society, 
development and sufficiency economy, local wisdom, adaptation for social changes, 
sustainable development, and Thai nationalism. 
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0003102 ระบบสังคมโลก       2(2-0-4) 
  Global Society System 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ
มนุษยชน การปรับตัวอยู่ในสังคมโลกด้วยสันติวิธี การดำเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 The changes of global society in politic, economy, culture, environment, 
and other crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life 
in the Digital Age. 

0003103  ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน      2(2-0-4) 
  Business and Daily Life 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ 
การผลิต แนวทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การ
บัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ที่ส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
 Fundamental business; business model; business attributes; business 
role; production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources 
management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social 
Technology change context influencing on business and daily life; government policies; 
taxation law; and applying philosophy of sufficiency economy to daily life 

0003104  ไทเลยศึกษา       2(2-0-4) 
  Loei Study 
 ประวัติศาสตร์และว ัฒนธรรมไทเลย ความเชื ่อ พิธ ีกรรม ประเพณี วิถีช ีวิต 
การละเล่น ภาษา ศิลปะ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
 Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways 
of life, amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment. 
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0003105     ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน     2(2-0-4) 
  Thailand and ASEAN Community 
 ความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
 Background of ASEAN community; fundamental information of 
geographical; economic, political, social and cultural aspects of all country members; 
ASEAN charter; the relationships of internal and external groups of ASEAN country 
members and benefits of Thailand that gain from being member 
 

0003106     เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน     2(2-0-4) 
  Economy in Daily Life 
 หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน ระบบ
เศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคม
ปัจจุบัน 
 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; 
market and price; national income; gross provincial product; government and private 
sector in economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of 
household, community, and current society economies   
 
0003108     กฎหมายในชีวิตประจำวัน     2(2-0-4) 
     Law in Daily Life   
 กฎหมายท่ัวไปท่ีจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว 
รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial 
law, criminal law, justice procedure, administrative law, constitution law, Computer 
laws and computer crime Intellectual property law, Family law and other related law. 
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Mathematics, Science and 
Technology 
 
0004101  การคิดและการตัดสินใจ      2(2-0-4) 
  Thinking and Decision Making 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 
หลักการใช้เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ
ตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส้นสำหรับการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 Principles and human thinking process; analytical thinking and creative 
thinking; logical principles; data collection; data analysis through software application 
for decision making; application of the principle of decision-making analysis; linear 
programming for problem solving in daily life. 

0004102   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน    2(2-0-4) 
  Computer Technology for Daily-Life 
 ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความ
ปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ในอนาคต และทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในชีวิตประจำวัน 
  Basic knowledge about a computer system, Components of a computer 
system, Modern computer network and the internet, Social network, Computer 
security ethics, Computer in the future, and computer devices and technology skills 
for daily life. 
 
0004103     การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ     2(2-0-4) 

  Exercise for Health 
       ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพท่ี
สอดคล้องกับยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of 
exercise according to each gender, age and individual fitness and application in daily 
life. 
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0004104  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต   2(2-0-4) 
  Science and Technology for Quality of Life 
         กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการ
ดำเนินชีวิตมนุษย์ 
 Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; 
biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and technology 
on human life. 
 
0004105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ      2(2-0-4) 
  Science for Health 
 ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการ
เลือกและการบริโภคอาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล 
การส่งเสริมสุขภาพจิต  ความรู้ทั ่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยาใน
ชีวิตประจำวัน 
 Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, 
sexual hygiene promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased 
knowledge, diseased prevention and daily medication 
 
0004106   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      2(2-0-4) 
   Life and Environment 
                  การกำเนิดโลกและกำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบ
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มลพิษส่ิงแวดล้อม
และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
 The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic 
relationship between organism and environment, environmental pollution and impacts 
on quality of life, global warming, ways of life and using natural resources in local and 
environmental areas and tourism, natural resources and sustainable natural resource 
management. 
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0004107  เทคนิคการบำรุงรักษาเคร่ืองใช้ในชีวิตประจำวัน   2(2-0-4) 
  Household Appliances Maintenance Techniques 
 หลักการทำงาน การใช้งาน เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันภายใน
บ้าน เครื่องมือและการใช้เครื่องมือสำหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การ
ตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
 Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily 
life; tools and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and 
energy conservation awareness. 
 
0004108  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน   2(2-0-4) 
  Raising Crops and Animals in Daily Life 
 หลักการปลูกพืชเบ้ืองต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานท่ี การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  
หลักการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร การ
เล้ียงและการดูแลสัตว์เล้ียง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for 
decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household 
consumption; fruit trees and perennial plant productions; principle of animal 
productions; economic animal productions; productions and carefulness for domestic 
animals; Forage crops; Medicinal  plants for Livestock; principle of sufficiency economy 
in animal productions; application of philosophy of sufficiency economy to agriculture 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

6001012  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร       3(3-0-6) 
     Physics for Engineers  

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและ
คล่ืน ทัศนศาสตร์ องค์ประกอบของหลักแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับพื้นฐาน  

Mechanics of particles and rigid bodies, fluid mechanics, heat,vibration  
and wave, optics, Elements of electromagnetism, Fundamental of A.C. and D.C. 
circuits. 
 
6001013  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร      1(0-2-1) 
    Physics Laboratory for Engineers  

ปฏิบัติการท่ีมีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 6001012  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร  
The experiments correspond to the subject 6001012 Physics for  

Engineers. 
 

6001014  เคมีสำหรับวิศวกร       3(3-0-6) 
     Chemistry for Engineers  
  พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสาร
สัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติพิริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททิฟ อโลหะและโลหะทรานซิซัน  คุณสมบัติของ
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า 

Basis of the atomic theory and electronic structures of atoms, 
stoichiometry, chemical bond, periodic properties, representative elements, non metal 
and transition metals, properties of gases, solids, liquids, and solutions, chemical 
equilibrium, ionic equilibrium, chemical kinetics, electrochemistry. 
 
6001015  ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร      1(0-2-1) 
     Chemistry Laboratory for Engineers  
  ปฏิบัติการท่ีมีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 6001014 เคมีสำหรับวิศวกร  

The experiments correspond to the subject 6001014 Chemistry for               
Engineers. 
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6001016  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1      3(3-0-6) 
     Engineering Mathematics 1 
     ฟังก์ชัน, ลิมิต, ความต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ แนะนำ
อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต 

    Function, Limit, Continuity and their applications, Mathematical 
induction, Introduction to derivative, Differentiation, Applications of derivative, Definite 
integrals. 
 
6001017  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2      3(3-0-6) 
    Engineering Mathematics 2 

    วิชาบังคับก่อน  : 6001016 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  
     การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์ การประยุกต์ใช้ปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบของการ
ปริพันธ์ที ่หาค่าไม่ได้ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข อันดับและอนุกรมของ
จำนวน การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน แนะนำสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้ 
              Antiderivative integration, Application of definite integral, Indeterminate 
forms, Improper integrals, Numerical integration, Sequences and series of numbers, 
Taylor series expansions of elementary functions, Introduction to differential equations 
and their applications. 
 
6001018  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3      3(3-0-6) 
     Engineering Mathematics 3 
     วิชาบังคับก่อน  : 6001017 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
     ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้ พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ พิกัดเชิง
ขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันจำนวนจริงสองตัวแปร การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจำนวนจริง
และฟังก์ชันเวกเตอร์จำนวนจริงหลายตัวแปร แนะนำปริพันธ์เส้น เส้น ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิ
สามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันจำนวนจริงในปริภูมิสามมิติ 
               Functions of several variables and theirs applications, Vector algebra 
in three dimensions, Polar coordinates, Calculus of real - valued functions of two 
variables, Differentiation and integration of real – valued and vector - valued 
functions of 
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1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 
6002001  การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5) 

    Engineering Drawing 
  การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบที่ตั้งฉากกัน การวาดภาพบนพิกัดฉาก (การ
เขียนภาพ 3 มิติ) การกำหนดขนาดและคำพิกัดความเผ่ือ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและภาพแผ่นคล่ี 
การร่างแบบ ด้วยมือ การเขียนแบบประกอบและภาพแยกชิ้นส่วน พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
เขียนแบบ 

Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings, 
dimensioning and tolerancing, sections, auxiliary views and development, freehand sketches, detail 
and assembly drawings, basic computer-aided drawing. 
 
6002002  วัสดุวิศวกรรม        3(2-2-5) 

    Engineering Materials  
  โครงสร้างของวัสดุ ประกอบด้วย โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้าง
จุลภาค และโครงสร้างมหัพภาค สมบัติของวัสดุ ประกอบด้วย สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี 
และสมบัติทางกล สถานะของวัสดุ ประกอบด้วย ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ กระบวนการผลิตวัสดุ
ประเภทต่างๆ อาทิ โลหะ อโลหะ พอลิเมอร์ วัสดุเชิงประกอบ และการประยุกต์ใช้งาน   

Structure of materials consists of atomic structure, crystal structure, 
microstructure and macrostructure. Properties of materials consist of physical 
properties, chemical properties and mechanical properties. State of materials consist 
of solid, liquid and gas. Various materials production such as metals, non-metals, 
polymers, composites and their applications. 
 
6002003  กลศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 

    Engineering Mechanics 
  ระบบของแรง  แรงลัพธ์ สมดุล สถิตย์ศาสตร ์ของของไหล จลนศาสตร์และ
จลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎของท่ี 2 ของนิวตัน งานและพลังงาน แรงดล และ
โมเมนตัม 

Force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, Kinematics and 
kinetics of particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, work and energy, 
impulse and momentum. 
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6002004  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
    Computer Programming 

แนวคิดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ (การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์: EDP) การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วย
โปรแกรมภาษา  

Computer concepts, computer components, hardware and software 
interaction (Electronic Data Processing: EDP), program  design  and  development  with  
programming language.   
 
6002005  ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร     3(3-0-6) 
              English for Engineers 
  ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน ฟัง และพูด เพื่อการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
อาทิ การอ่านตำรา การเขียนสรุปรายงาน การฟังจับใจความสำคัญ และการพูดบรรยายเหตุการณ์ 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม โครงสร้างไวยากรณ์และการสนทนา   
  English for reading, writing, listening and speaking for engineering 
education such as reading textbooks, writing summary reports, listening for importance 
and speaking of events. English vocabulary in engineering applications, grammar 
structure and conversation.   
  
6002006  ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน     2(0-4-2) 
     Engineering Workshop 
    แนะนำความปลอดภัยและข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน ประเภท ส่วนประกอบ               
วิธีการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน ได้แก่ งานวัด งานตัด งาน
เลื่อย งานตะไบ งานเจาะ งานทำเกลียว งานบัดกรี งานเชื่อมไฟฟ้า งานไฟฟ้า งานประกอบชิ้นสว่น                    
การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานท้ังก่อนและหลังการปฎิบัติงาน สัญลักษณ์ความปลอดภัย  

Recommendation of safety and workshop requirements. Types, 
components, operation methods of basic tools and equipment. Engineering workshop               
such as measurement, cutting, sawing, rasping, drilling, threading, soldering, welding, 
electrical work, assembly work. Maintenance of basic tools and equipment, both 
before and after workshop, safety symbols. 
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6002112  วงจรไฟฟ้า       3(3-0-6) 
Electrical Circuit 

  องค์ประกอบวงจรไฟฟ้าการวิเคราะห์โหนดการวิเคราะห์เมชทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ตัว
ต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ วงจรอันที่หนึ่งและอันดับที่สอง ภาพเฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ ระบบสามเฟส    

Circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorems; resistance,  
inductance,and capacitance; first and second order circuits; phasor diagram; AC power 
circuits; threephasesystems. 
 
6002113  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า      1(0-2-1) 
  Electrical Circuit Laboratory 
  ปฏิบัติการท่ีมีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา6002112 วงจรไฟฟ้า 
            The experiments correspond to the subject in  6002112 Electrical Circuit 
 
1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
6011003  การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 

Electrical and Electronic Instruments and Measurements 
หน่วยการวัด ค่าความคลาดเคล่ือนการวัด หลักการทำงาน วิธีการใช้โวลต์มิเตอร์  

แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป ค่าความคลาดเคลื่อนและ
การบำรุงรักษา 

Measurement units; accuracy of measurement;  principles using a volt  
meter,  amp meter, ohm meter,  watt meter,  kilowatt hour meter,   oscilloscope; the 
measure tolerances and maintenance 

 
6011004  ปฏิบัติการการวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-2-1) 
  Electrical and Electronic Instruments and Measurements 
Laboratory 
  ปฏิบัติการท่ีมีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา6011003การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
              The experiments correspond to the subject in  6011 0 0 3 Electrical and 
Electronic Instruments and Measurements 
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6012001  วงจรดิจทัิล       3(3-0-6) 
Digital Circuit 
หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของระบบดิจิทัล ระบบตัวเลข ลอจิกเกต ฟลิบฟลอบ  

การลดรูปสมการด้วยพีชคณิตบูลีนและแผนภาพคาร์นอจห์ การออกแบบวงจรคอมไบเนชั่น การ
ออกแบบวงจรซีเควนเชียล และไมโครโปรเซสเซอร์เบ้ืองต้น 

Principles and theories of digital systems, number system, logic  
gate,  flip-flops, simplify algebraic equation with boolean and karnaugh map, 
combinational circuit design, sequential circuit design and basic microprocessors. 
 
6012002  ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล      1(0-2-1)
  Digital Circuit Laboratory 
  ปฏิบัติการท่ีมีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา6012001วงจรดิจิทัล 

The experiments correspond to the subject in  6012001Digital Circuit 
 
6012003  วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น     3(2-2-5) 
     Introduction to Robotics 
              หลักการของหุ่นยนต์  ระบบพลศาสตร์ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ
หุ่นยนต์ จลนศาสตร์ข้างหน้า จลนศาสตร์ผกผัน การกำเนิดแนววิถีการเคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์เบ้ืองต้น 
               Principles of robotics, Dynamics system, Mathematical Modeling, 
forward kinematics, inverse kinematics, a computer basic controlled robot. 
 
6013001  วิศวกรรมควบคุม      3(3-0-6) 

Control Engineer 
 แบบจำลองคณิตศาสตร์ ระบบควบคุมวงเปิด ระบบควบคุมวงปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน  

แผนภูมิการไหล การออกแบบและวิเคราะห์โดเมนเวลาและความถี่ เส้นทางเดินรากโลกัส แผนภาพ
โบด เสถียรภาพของระบบ 

Mathematical models of systems; closed-loop and open-loop control  
systems;transfer function; signal flow graphs; time-domain and frequency-domain 
analysis anddesign of control systems; root locus; Nyquist plots; Bode plots; system 
stability. 
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6013002  ปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุม     1(0-2-1) 
  Control Engineer Laboratory 
  ปฏิบัติการท่ีมีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา6013001ระบบควบคุม 
           The experiments correspond to the subject in  6013001Control Systems 

 
6014001  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6) 

Electromagnetic Field 
            สนามไฟฟ้าสถิต ตัวเหนี่ยวนำและไดอิเล็กทริก ตัวเก็บประจุ กระแสไฟฟ้า ตัว
ต้านทาน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้า  การเหนี่ยวนำ สมการแมกซ์เวล  

Electromagnetic fields; conductors and dielectrics; capacitance;  
convection and conduction currents; resistance electromagnetic fields; 
electromagnetic material; inductance; Maxwell’s equations 
 
2. วิชาเฉพาะด้าน 
2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
6012101  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5) 

    Engineering Electronic 
               อุปกรณ์กึ ่งตัวนำ อุปกรณ์ไฟฟ้า คุณลักษณะความถี่ การออกแบบและวิเคราะห์
สำหรับไดโอด การออกแบบและวิเคราะห์วงจร BJT และ MOS ทรานซิลเตอร์ วงจรขยาย และการ
ประยุกต์ใช้งาน 

Semiconductor devices;current-voltagedevice and frequency  
characteristics, design and analysis of diode circuits, design and analysis of BJT and 
MOS transistor circuits, operational amplifier and its applications 
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6012201  ตัวตรวจรู้และตัวปรับสถานะ     3(2-2-5) 
              Sensor and Transducers 

     ทฤษฎีการวัดเบ้ืองต้น  สัญลักษณ์และลักษณะสมบัติเฉพาะของเครื่องมือวัดชนิด 
ต่างๆ โครงสร้างและคุณสมบัติของเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับการวัด
ความดัน  วัดการไหล  วัดระดับ  วัดอุณหภูมิและวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ตัวตรวจจับระยะใกล้ การ
แปลงสัญญาณจากเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เป็นสัญญาณมาตรฐาน และปฏิบัติการเกี่ยวกับ ตัว
ตรวจรู้และตัวปรับสถานะ 
  Theory measurement, symbols and characteristics of the measuring 
devices, structures and properties of the sensor and transducers used in the industry 
for measuring, pressure, flow measurements, thermometer and the pH measurement, 
the detection range, the signal from the sensor and transducers to signal standard, 
practice of censorship and transducers 
 
6012203  ระบบควบคุมอัตโนมัติ      3(2-2-5) 
              Automatic Control Systems  

    อุปกรณ์ระบบควบคุม แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ผลตอบสนองในภาวะช่ัวครู่ 
เสถียรภาพ ปริภูมิสถานะ หลักการของระบบควบคุมป้อนกลับ การออกแบบโดยวิธีการปริภูมิสถานะ 
ตัวควบคุมค่ากำลังสองเชิงเส้น  

component for control system, mathematical models of systems,  
response to system, stability , state space, principle of feedback control,  state-space 
design, linear quadratic regulator 
 
6012301  ไมโครคอนโทรลเลอร์      3(2-2-5) 
  Microcontroller 

พื้นฐานโครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์รายละเอียดของชุดคำส่ังซึ่งแยก 
ตามประเภทการใช้งานตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ตลอดจนการออกแบบวงจรอุปกรณ์ต่อร่วมโดยให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและการประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
         The internal structure of Microcontrollers, details of instructions, the 
classified type of used, example of programming introduction, example of applied 
works, including the design of integrated circuit,  easily understand, and applications 
of microcontroller 
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6012303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5) 
             Computer Programming for Electrical and Electronic Engineering 
    การคำนวณเชิงตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์ สมการพีชคณิตเชิงเส้น เมทริกซ์พหุนามการ
หาอนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข สมการของลาปลาซ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 Numerical method in computer systems, linear algebraic equations, matrix 
polynomial of the derivative, the integral numerically, laplace transform, applications 
of computer electricaland electronic engineering problem 
 
6012401  การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร    3(2-2-5) 
  Electrical System Design in Buildings 

    แนวคิดการออกแบบพื้นฐานแบบแผนการจ่ายกำลังรหัสและมาตรฐานการติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าสายไฟฟ้าและเคเบิลรางสายอุปกรณ์และเครื่องมือทางไฟฟ้าการเขียนแบบไฟฟ้าการ
คำนวณและการประมาณโหลดการออกแบบระบบสายไฟการคำนวณกระแสลัดวงจรระบบการต่อ
สายดินสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าการประสานของอุปกรณ์ป้องกัน การออกแบบวงจรแสงสว่าง
และอุปกรณ์การออกแบบวงจรมอเตอร์โหลดสายป้อนและกำหนดการหลักปรับปรุงตัวประกอบกำลัง
และการออกแบบวงจรคลังตัวเก็บประจุระบบกำลังไฟฟ้าฉุกเฉิน 

Basic design concepts, power distribution schemes, codes  
andstandards for electrical installation, electrical wires and cables, raceway, electrical 
equipment and apparatus, electrical drawing, load calculation andestimation, wiring 
design, short-circuit calculation, grounding system forelectrical installation, 
coordination of protective devices, lighting andappliances circuit design, motor circuit 
design, load, feeder and mainschedule, power factor improvement and capacitor bank 
circuit design.Emergency power systems 
 
6013201  ควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า      3(2-2-5) 
  Electrical Machine Control 

สัญลักษณ์ในงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า การเขียนแบบและการอ่านแบบท่ีใช้ใน 
งานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและอุปกรณ์ในการป้องกันในงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า การ
ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  
1  เฟสและ 3 เฟส  ในลักษณะต่าง ๆ และ การออกแบบวงจรการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าตามเงื่อนไข
   Symbol in electrical machine control, writing and reading schematic in 
electrical machine, voltage and protection device in electrical machine control,    
inspection on function of the device electrical machine,  the 1-phase and 3- phase AC 
electric motor in various designs and the designs electrical machine control as 
schematics condition 



มคอ.2 
 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  85 

6013302  โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์     3(3-0-6) 
  Programmable Controller 

โครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมภาษาแลดเดอร์และการ 
โปรแกรมภาษาอินสตรัคชัน โปรแกรมภาษาเอสเอฟซี การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต 
การควบคุมแบบลำดับ ฟังก์ชันของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การควบคุมมอเตอร์สามเฟส การ
ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม 
        The structure of the programmable controller, ladder programming 
language, instruction programming, SFC program the program, connecting the input 
and output devices, sequence control, the function of the programmable controller, 
three-phase motor control, applications programmable controllers in industry 
 
6013303        ปฏิบัติโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์   1(0-2-1)  

Programmable Controller Laboratory 
  ปฏิบัติการท่ีมีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 6013302 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
              The experiments correspond to the subject in  6013302 Programmable 
Controller 
 
6014601  โครงงานวิศวกรรม 1      1(0-2-1) 
  Engineering Project 1 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อศึกษาความเป็นไป 
ได้ของโครงงานศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงานวางแผนการวิจัยและพัฒนา
โครงงานท้ังทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิิบัติพิจารณาถึงผลและประโยชน์ท่ีจะได้รับเมื่อโครงงานประสบ
ผลสำเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมเขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อท่ีได้
กล่าวมาแล้วและอาจจะมีการทดลองหรือพัฒนาโครงงานล่วงหน้าไปได้ 
       Student will be able to choose a topic senior projects of Electical 
Engineeringto study the feasibility of the project, learn the basics and background 
information about the project, planning, research and development, both in theory 
and in practiceconsidering the results and benefits of the project will be successful, 
both in terms of technology, economic and Social Written report advisors on topics 
mentioned above. And may be test or development project possible 
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6014602  โครงงานวิศวกรรม 2      2(0-4-2) 
  Engineering Project 2 
            ทดลองและพัฒนาโครงงานโดยจะต้องมีการส่งปริญญานิพนธ์เมื่อจบภาคการศึกษา
ซึ่งจะประกอบด้วยทฤษฎีและภูมิหลังเกี ่ยวกับโครงงานทฤษฎีของโครงงานโดยตรงวิธีออกแบบ
โครงงานรวมทั้งวิธีการทดลองสรุปผลการวัดและขีดความสามารถต่างๆจากโครงงานวิศวกรรมไฟ้ฟ้า
พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆจากโครงงานพร้อมส่งเล่มโครงการวิศวกรรมและนำเสนอ 
        experiment and development work will be required to submit thesis, 
the end of the semester, this will include theory and background information about 
the project, theory of direct project how projects, the experimental methods results 
of the measurements and the capabilities of the projectof Electical Engineering, 
considering the error of the project, send copies of engineering projects and 
presentations 
 
2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
6013101  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง      3(2-2-5) 
  Power Electronics 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม  อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและความ 
ดัน การไหลและระดับ ตรวจจับแสง วงจรหน่วงเวลาและการใช้งาน  วงจรเรียงกระแสหลายเฟส 
วงจรควบคุมแรงดัน การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
        semiconductor devices used in industry, detector of temperature and 
pressure, flow and level, delay circuit and applications, multi-phase rectifier voltage 
control circuit, industrial applications 
 
6014201  นิวแมติกส์ไฟฟ้า       3(2-2-5) 
              Pneumatic Electric 

     หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์    อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์  การ
เขียนผังวงจรนิวแมติกส์   การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบนิวส์แมติกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบและติดต้ังระบบนิวส์แมติกส์    การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์ท่ีควบคุมการทำงาน
ด้วยรีเลย์ไฟฟ้า    

    Principles of pneumatic system; the device's pneumatic system; writing 
pneumatic schematics; design and installation pneumatic system; the pneumatic 
system control by computer software, design and writing pneumatic schematics at 
controlled by relays 
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6014202  สัญญาณและระบบ      3(2-2-5) 
  Signal and Systems 
          สัญญาณและระบบ สัญญาณแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง และระบบเวลาเชิง
เส้น การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์สำหรับสัญญาณแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่องการแปลงลาปลาซและ
การแปลงแซท สมการสถานะ 
       Signal and system, the continuous and discrete signal, linear time, fourier  
analysis for the continuous and discrete, the laplace and Z transforms the equation of 
state 
 
6014203       หุ่นยนต์อุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
       Industrial to Robotics 
                   หลักการของวิทยาการหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม กลศาสตร์ กลไก การเคล่ือนไหวของ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การพัฒนาโปรแกรมสำหรับควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้
งานอุตสาหกรรม 
        Principles of industrial robotics, mechanics movement of the robot 
industry, the development program for industrial robots and control applications 
 
6014401  ระบบไฟฟ้ากำลัง      3(2-2-5) 
  Electric Power Systems 
  ฟิสิกส์ของไฟฟ้าพื้นฐานของกำลังกระแสสลับแนวคิดพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
ภาระทางไฟฟ้าการส่งและการจำหน่ายกำลังภาพรวมของสมรรถนะระบบกำลังที่ครอบคลุมความ
เช่ือถือได้ความมั่นคงเสถียรภาพและคุณภาพกำลังแนวคิดเบ้ืองต้นของการปฏิบัติการและการวางแผน
ระบบกำลังเทคโนโลยีใหม่ในระบบกำลัง 

Electrical physics, basics of current power,  basic conceptsof electrical  
generators, electrical loads, power transmission and distribution, overview of power 
system performance including reliability, security, stability, power quality, concepts of 
power system operation and planning, newtechnologies in power systems. 
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6014101  แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงาน  3(2-2-5) 
  Renewable Energy Resources and Conversion Technology 

สถานการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยีและภาพรวมของแหล่งพลังงานทดแทนและการใช้ 
พลังงาน ทดแทน ความหมายของพลังงานทดแทน เทคโนโลยีในการเปล่ียนพลังงานทดแทน 
     Current situation, technologies, and overview of renewable energy 
sources and consumptions, concept of renewable energy, conversion technology of 
renewable energy 
 
6013204         อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 
         Internet of Things 
          แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ พอร์ตอินพุต เอาท์พุต พอร์ตอนุกรม และการส่ือสาร
แบบอนุกรม การแปลงจากสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิทัล การแปลงจากสัญญาณดิจิทัลเป็น
สัญญาณอนาลอก การส่ือสารผ่านอีเทอร์เน็ต เซนเซอร์ แนะนำอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพส่ิง ( IoT) 
ระบบปฎิบัติการของอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพส่ิง ไอพีแอดเดรสเวอร์ช่ันหก ไอพีแอดเดรสเวอร์ช่ัน
หกบนเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลแบบกำลังงานต่ำ โปรโตคอลของอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพส่ิง 
โปรโตคอล MQTT โปรโตคอล CoAP การจำลองแบบอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง การสื่อสาร
ระหว่างอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพส่ิงกับโครงข่ายแบบกลุ่มเมฆ 
          Introduction to microcontroller, Input/output port, serial port and 
serial communication; analog to digital convertor (ADC); digital to analog convertor 
(DAC); Ethernet communication; sensor; introduction to internet of things; IoT 
Operation System; IPV6 ; 6 LowPAN; IoT protocol; MQTT protocol; CoAP protocol; IoT 
simulation, IoT and cloud communication. 
 
6013202            ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเทคโนโลยีเกษตร  3(2-2-5) 
            Electical and Electronics for Agriculture Technology 
                ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้กับเทคโนโลยีการเกษตร 
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบอนาลอกและดิจิทัล การออกแบบ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเกษตร และการประยุกต์ใช้งาน 
             The importance of electronic technology and gricultural Technology,  
knowledge of electronic devices, analog and digital circuits, the design of electronic 
system in agriculture, application works 
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6014301  ปัญญาประดิษฐ์     3(2-2-5) 
  Artificial Intelligence  
  ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ฟัซซี่ลอจิก การเรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่าย
ประสาทเทียม การจดจำและแยกแยะรูปแบบ และการประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรม 
  Introduction to artificial intelligence, fuzzy logic, machine learning, 
neural network, pattern recognition and engineering applications 
 
6014302  คอมพิวเตอร์วิทัศน์     3(2-2-5) 
  Computer Vision  
  เทคนิคพื้นฐานในการประมวลผลภาพ การตรวจจับและตัดแยกคุณลักษณะเด่น
จากภาพ  รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลรูปร่างของวัตถุในภาพ  สีและความเข้มแสง  การรู้จำวัตถุในภาพ 
วิชัน 3 มิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพลวัต การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิชัน เช่น ระบบตรวจผลผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม ระบบวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ ระบบรู้จำบุคคลโดยใช้เอกลักษณ์ของบุคคล 
ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบรักษาความปลอดภัย 
  Basic image processing, feature detection and segmentation, shape 
representation, color and shading, object recognition, 3D vision, dynamic vision, some 
applications such as machine vision systems for inspection, biomedical image analysis, 
biometrics, intelligent vehicle, and security systems. 
 
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา 
6014501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1(90) 
  Preparation for Professional Experience in  Electrical and Electronic 
Engineering 
 ความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการเขียนจดหมายสมัครงานการเลือกสถานประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมหลักการสัมภาษณ์งานการพัฒนาบุคลิกภาพจรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรมจริยธรรม
กฎหมายแรงงานกิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน 

 Concepts of writing job letters, selection of industry sectors,  
principles of job interview, personality development, marals of occupation, integrity 
and ethics, labor law, 5s activity, quality assurance and work safety standard systems, 
using English for communication, report writing and presentation 
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6014502  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6(540) 
 Training for Professional Experience in  Electrical and Electronic 
Engineering 
  วิชาบังคับก่อน  : 6014501การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
  นักศึกษาต้องเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการด้านวิชาชีพไฟฟ้า
หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะฯหรือสาขาวิชาฯจัดให้เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการ
ทำงานจริงให้แก่นักศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า540 ช่ัวโมง 
        Students must attend professional experiences in the establishment of 
the industry, according to the faculty, or disciplines has made to enhance the 
experience of practical work for students, a period of not less than 540 hours 
 
6014503  เตรียมสหกิจศึกษา      1(90) 
              Pre-Cooperative Education 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา  
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะท่ี
จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบการ 

Principles and concepts of Cooperative Education; relevant rules and  
regulation of Cooperative Education; basic knowledge and techniques in job 
application; workplace selection; method f writing application letter; job interview; 
basic knowledge and skill needed for working in workplace; quality management 
system; project or product presentation techniques; academic report writing; 
personality development; ethic and code of conduct in profession before practicing in 
workplace. 
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6014504  สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 
  Cooperative Education 
  วิชาบังคับก่อน  : 6014503 เตรียมสหกิจศึกษา 
  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการ
จัดให้มีการเรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาและสถานประกอบการ โดยนำความรู้ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการท่ีมีความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 
        Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying in 
cooperation with business organization; supervised will be given by mentor and 
workplace; theory and practice applied in real situation as temporary employee and 
MOU workplace 
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ภาคผนวก ข 

 
ตารางเปรยีบเทียบโครงสร้าง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564 
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 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

สาระสำคญัในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

รายการ 

เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร/
มคอ.1 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
หมาย
เหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร  
1.1 ภาษาไทย 

 
 

1.2ภาษาอังกฤษ 
 

- ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in     
Electrical and Electronics Engineering 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in  
Electrical and Electronics Engineering 

 

2. ชื่อปริญญา  
2.1 ชื่อเต็ม (ไทย) 
 
     ชื่อย่อ (ไทย) 
 
2.2 ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) 
 
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) 
 
 

 

- ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 
 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Engineering 
(Electrical and Electronics Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Eng. (Electrical and 
Electronics Engineering) 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 
 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Engineering  
(Electrical and Electronics Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Eng. (Electrical and  
Electronics Engineering) 
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รายการ 

เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร/
มคอ.1 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
หมาย
เหตุ 

3. โครงสร้างหลักสูตร  
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 

1.2 กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1.วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
2.1.1.กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
2.1.2.กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน

วิศวกรรม  
2.1.3.กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.2.วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.1.กลุ่มวิชาบังคับ

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- 30 หน่วยกิต 
10 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 

 
 

105 หน่วยกิต 
56 หน่วยกิต 
21หน่วยกิต 

 
16 หน่วยกิต 

 
19 หน่วยกิต 

 
 

42 หน่วยกิต 
27 หน่วยกิต 

 
 

 

30 หน่วยกิต 
10 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 

 
 

106 หน่วยกิต 
56 หน่วยกิต 
17 หน่วยกิต 

 
21 หน่วยกิต 

 
18 หน่วยกิต 

 
 

43 หน่วยกิต 
28 หน่วยกิต 
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2.2.2.กลุ่มวิชาเลือก
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.3.วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 
3.หมวดวิชาเลอืกเสร ี
 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

15 หน่วยกิต 
 
 

7 หน่วยกิต 
 
 

6 หน่วยกิต 
 

141 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
 
 

7 หน่วยกิต 
 
 

6 หน่วยกิต 
 

142 หน่วยกิต 
 

รายการ  หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
หมาย
เหตุ 

4. ประเด็นอื่น ๆ ที่ปรับปรุง หลักสูตร  

    4.1 ปรับชื่อวิชา  

6013301 หุ่นยนต์เบื้องต้น   3(2-2-5) 
            Introduction to Robotics 
            หลักการของหุ่นยนต์  ชนิดของหุ่นยนต์ ประเภทของ
หุ่นยนต์ หลักการทำงานของหุ่นยนต์และส่วนประกอบของหุ่นยนต์
เฟือง มอเตอร์ เซ็นเซอร์และคุณลักษณะต่าง ๆ ของล้อ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น 
 Principles of robotics; type of robot; robotics 
concept; robotics components; gears, motor, sensors, 
features of the wheel, a computer basic controlled robot.  
 

6012003 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น                                            3(2-2-5) 
            Introduction to Robotics 
            หลักการของหุ่นยนต์  ระบบพลศาสตร์การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ข้างหน้า จลนศาสตร์ผกผัน การกำเนิดแนววิถีการเคลื่อนที่ การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น 
             Principles of robotics, Dynamics system, Mathematical Modeling, 
forward kinematics, inverse kinematics, a computer basic controlled robot.  
 

 

    4.2 ปรับจำนวนหน่วยกิต 
และ (ท-ป-น) 
     

 

 
6002006  ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน   1(0-2-1) 
 

6002006  ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน   2(0-4-2)  

6002002  วัสดุวิศวกรรม                   3(3-0-6) 
 

6002002  วัสดุวิศวกรรม                    3(2-2-5) 
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   4.3 ปรับคำอธิบายรายวิชา 
     
     
 

 

6012203 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3( 5-2-2 ) 
           Automatic Control Systems 

อ ุปกรณ ์ ระบบควบค ุม  แบบจำลองคณ ิตศ าส ตร์  
ผลตอบสนองในภาวะชั ่วครู ่ เสถียรภาพระบบปริภูมิสถานะ การ
ออกแบบตัวควบคุมป้อนกลับ ตัวคุมค่ากำลังสองเชิงเส้น สภาพ
ควบคุมได้และความสังเกตได้   
            component for control system, mathematical 
models of systems, response to system, stability 
ofsystem, state space, feedback controller design, linear 
quadratic regulator, controlled and observed 

6012203 ระบบควบคุมอัตโนมัติ    3(2-2-5) 
              Automatic Control Systems 

   อุปกรณ์ระบบควบคุม แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ผลตอบสนองในภาวะชั่ว
ครู่ เสถียรภาพ ปริภูมสิถานะ หลักการของระบบควบคุมป้อนกลับ การออกแบบโดย
วิธีการปริภูมิสถานะ ตัวควบคุมค่ากำลังสองเชิงเส้น  

component for control system, mathematical models of systems,  
response to system, stability , state space, principle of feedback control,  
state-space design, linear quadratic regulator 

 

 

 

6013301 หุ่นยนต์เบื้องต้น   3(2-2-5) 
            Introduction to Robotics 
            หลักการของหุ่นยนต์  ชนิดของหุ่นยนต์ ประเภทของ
หุ่นยนต์ หลักการทำงานของหุ่นยนต์และส่วนประกอบของหุ่นยนต์
เฟือง มอเตอร์ เซ็นเซอร์และคุณลักษณะต่าง ๆ ของล้อ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น 
 Principles of robotics; type of robot; robotics 
concept; robotics components; gears, motor, sensors, 
features of the wheel, a computer basic controlled robot.  

 

6012003 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น                              3(2-2-5) 
            Introduction to Robotics 
            หลักการของหุ่นยนต์  ระบบพลศาสตร์การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ข้างหน้า จลนศาสตร์ผกผัน การกำเนิดแนววิถีการเคลื่อนที่ การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น 
             Principles of robotics, Dynamics system, Mathematical Modeling, 
forward kinematics, inverse kinematics, a computer basic controlled robot.  

 

 

 

6013302 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 Industrial to Robotics 

หลักการของวิทยาการหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม  
กลศาสตร์ กลไก การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การพัฒนา
โปรแกรมสำหรับควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้
งานเบื้องต้น  
 Principles of industrial robotics, mechanics 
movement of the robot industry, the development 

6014203 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม                                           3(2-2-5) 
 Industrial to Robotics 

หลักการของวิทยาการหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม  
กลศาสตร์ กลไก การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ
ควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรม 
 Principles of industrial robotics, mechanics movement of the 
robot industry, the development program for industrial robots and control 
applications 

 



    มคอ.2 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์          97 

program for industrial robots and control applications 
initially 

 

 

6012102 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
    Industrial Electronics 
              อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม  อุปกรณ์
ตรวจจับ อุณหภูมิและความดัน การไหลและระดับ ตรวจจับแสง 
วงจรหน่วงเวลาและการใช้งาน  วงจรเรียงกระแสหลายเฟส วงจร
ควบคุมแรงดัน การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
 semiconductor devices used in industry, detector 
of temperature and pressure, flow and level, delay circuit 
and applications, multi-phase rectifier voltage control 
circuit, industrial applications 

6013101 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง  3(2-2-5) 
            Power Electronics 
            อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม  อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและ
ความดัน การไหลและระดับ ตรวจจับแสง วงจรหน่วงเวลาและการใช้งาน  วงจรเรียง
กระแสหลายเฟส วงจรควบคุมแรงดัน การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
 semiconductor devices used in industry, detector of temperature 
and pressure, flow and level, delay circuit and applications, multi-phase 
rectifier voltage control circuit, industrial applications 

 

 -ไม่ม-ี 

6013303 ปฏิบัติโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์                               1(0-2-1) 
              Programmable Controller Laboratory 
    ปฏิบัติการที่มีเน้ือหาสัมพันธ์กับวิชา 6013302 โปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร ์
               The experiments correspond to the subject in  6013302 
Programmable Controller 

 

 
 

-ไม่ม-ี 

6013204 อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง                                      3(2-2-5) 
 Internet of Things 
 แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ พอร์ตอินพุต เอาท์พุต พอร์ตอนุกรม และการ
สื่อสารแบบอนุกรม การแปลงจากสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิทัล การแปลงจาก
สัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณอนาลอก การสื ่อสารผ่านอีเทอร์เน็ต เซนเซอร์ แนะนำ
อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง (IoT) ระบบปฎิบัติการของอินเทอร์เน็ตสำหรับทกุสรรพ
สิ่ง ไอพีแอดเดรสเวอร์ชั่นหก ไอพีแอดเดรสเวอร์ชั่นหกบนเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลแบบ
กำลังงานต่ำ โปรโตคอลของอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ ่ง โปรโตคอล MQTT 
โปรโตคอล CoAP การจำลองแบบอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง การสื่อสารระหว่าง
อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่งกับโครงข่ายแบบกลุ่มเมฆ 
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        Introduction to microcontroller, Input/output port, serial port and 
serial communication; analog to digital convertor (ADC); digital to analog 

convertor (DAC); Ethernet communication; sensor; introduction to internet 
of things; IoT Operation System; IPV6; 6LowPAN; IoT protocol; MQTT 

protocol; CoAP protocol; IoT simulation, IoT and cloud communication. 

 -ไม่ม-ี 

6001012 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร      3(3-0-6) 
    Physics for Engineers  
              กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่น
และคลื่น ทัศนศาสตร์ องค์ประกอบของหลักแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า
กระแสสลับพ้ืนฐาน  

    Mechanics of particles and rigid bodies, fluid 
mechanics, heat, vibration and wave, optics, Elements of 
electromagnetism, Fundamental of A.C. and D.C. circuits 

 

 -ไม่ม-ี 

6001013 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร    1(0-2-1) 
    Physics Laboratory for Engineers  
ปฏิบัติการที่มีเน้ือหาสัมพันธ์กับวิชา 6001012  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร  
The experiments correspond to the subject 6001012 Physics for  
Engineers. 

 

 
 
 

-ไม่ม-ี 

6001014 เคมีสำหรับวิศวกร     3(3-0-6) 
    Chemistry for Engineers  
    พ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณ
สารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติพิริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททิฟ อโลหะและโลหะทรานซิซัน  
ค ุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก 
จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า 
Basis of the atomic theory and electronic structures of atoms, stoichiometry, 
chemical bond, periodic properties, representative elements, non metal and 
transition metals, properties of gases, solids, liquids, and solutions, chemical 
equilibrium, ionic equilibrium, chemical kinetics, electrochemistry. 
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 -ไม่ม-ี 

6001015 ปฏบัิติการเคมีสำหรับวศิวกร    1(0-2-1) 
    Chemistry Laboratory for Engineers  
    ปฏิบัติการที่มีเน้ือหาสัมพันธ์กับวิชา 6001014 เคมีสำหรับวิศวกร  
The experiments correspond to the subject 6 0 0 1 0 1 4  Chemistry for               
Engineers. 

 

 -ไม่ม-ี 

6014301 ปัญญาประดิษฐ์         3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence  
 ความรู ้เกี ่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ฟัซซี ่ลอจิก การเรียนรู ้ของเครื ่องจักร 
โครงข่ายประสาทเทียม การจดจำและแยกแยะรูปแบบ และการประยุกต์ใช้ในทาง
วิศวกรรม 
 Introduction to artificial intelligence, fuzzy logic, machine learning, 
neural network, pattern recognition and engineering application 
 

 

 -ไม่ม-ี 

6014302    คอมพิวเตอร์วิทัศน์            3(2-2-5) 
      Computer Vision  
      เทคนิคพ้ืนฐานในการประมวลผลภาพ การตรวจจับและตัดแยกคุณลักษณะ
เด่นจากภาพ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลรูปร่างของวัตถุในภาพ สีและความเข้มแสง การ
รู้จำวัตถุในภาพ วิชัน 3 มิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพลวัต การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิ
ชัน เช่น ระบบตรวจผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ 
ระบบรู ้จำบุคคลโดยใช้เอกลักษณ์ของบุคคล ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย 
 Basic image processing, feature detection and segmentation, shape 
representation, color and shading, object recognition, 3D vision, dynamic 
vision, some applications such as machine vision systems for inspection, 
biomedical image analysis, biometrics, intelligent vehicle, and security 
systems. 
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4.4 รายวิชาท่ีตัดออก - 

6013303  ระบบสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย -ไม่มี-  
6012102 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม                  -ไม่มี-  
6001001 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 -ไม่มี-  
6001002 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 -ไม่มี-  
6001003 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 -ไม่มี-  
6001004 ปฏิบัติฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 -ไม่มี-  
6001005 เคมีสำหรับวิศวกร 1 -ไม่มี-  
6001006 ปฏิบัติเคมีสำหรับวิศวกร 1 -ไม่มี-  

4.5 รายวิชาท่ีเปลี่ยนรหัส - 

6001009 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                            3(3-0-6) 6001016 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                                               3(3-0-6)  
6001010 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                            3(3-0-6) 6001017 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                                               3(3-0-6)  
6001011 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3                            3(3-0-6) 6001018 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3                                               3(3-0-6)  
6011001 วงจรไฟฟ้า                                            3(3-0-6) 6002112 วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6)  
6011002 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า                               1(0-2-1) 6002113 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-2-1)  
6012302 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์                   3(3-0-6) 6013302 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ์ 3(3-0-6)  
6012202 นิวแมติกส์ไฟฟ้า                                     3(2-2-5) 6014201 นิวแมติกส์ไฟฟ้า 3(2-2-5)  
6013102 สัญญาณและระบบ                                 3(2-2-5) 6014202 สัญญาณและระบบ 3(2-2-5)  
6013302 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม                               3(2-2-5) 6014203 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)  
6013402 ระบบไฟฟ้ากำลัง                                   3(2-2-5) 6014401 ระบบไฟฟ้ากำลัง 3(2-2-5)  
6013401 แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลงังาน 3(2-2-5) 6014101 แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงาน 3(2-2-5)  

4.6. ปรัชญา 

 
- 

       ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินมุ่งสู่สากลควบคู่กับคุณธรรม
และจริยธรรมอย่างมีความสุข 

       หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่ทักษะการปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินสู่สากล 
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ภาคผนวก ค 
 

เชื่อมความสมัพันธ์ระหว่างห้องปฏบิัตกิารกับรายวิชา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างห้องปฏิบัติการกับรายวิชา 
 
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
1.1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานจำนวน 30 เครื่อง 
1.2 อุปกรณ์ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจำนวน 20 ชุด 
1.3 เครื่องแม่ข่ายจำนวน  1 เครื่อง 

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

6002004 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
Computer Programming 

3(3-0-6) 

6012303 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Computer Programmingfor Electrical and 
Electronic Engineering  

3(2-2-5) 

 
 
ห้องปฏิบัติการ PLC 
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
1.1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลการแสดงควบคุมอัตโนมัติจำนวน 20 เครื่อง 
1.2 ชุดทดลองPLC พร้อมอุปกรณ์พื้นฐานจำนวน 20 ชุด 
1.3 ชุดเครื่องโปรแกรม PLC (Hand Help)จำนวน   2 ชุด 

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

6013001 
วิศวกรรมควบคุม  
Control Engineer 

3(3-0-6) 

6013002 
ปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุม   
Control Engineer Laboratory 

1(0-2-1) 

6012203 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ   
Automatic Control Systems 

3(2-2-5) 

6012302 
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  
Programmable Controller 

3(2-2-5) 
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ห้องปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
1.1 โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 20 โต้ะ 
1.2 ชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน                   จำนวน 10 ชุด 
1.3 ชุดฝึกการควบคุมไฟฟ้าแบบสำเร็จรูป                                         จำนวน 20 ชุด 
1.4 ชุดทดลองระบบวงจรไฟฟ้าเบ้ืองต้นจำนวน 20 ชุด 
1.5 ชุดเครื่องจักรไฟฟ้า                                                               จำนวน 1 ชุด 

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

6014201 
นิวแมติกส์ไฟฟ้า 
Pneumatic Electric 

3(2-2-5) 

6012401 
การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร  
Electrical System Design in Buildings 

3(2-2-5) 

6013101  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง  
Power Electronics  

3(2-2-5) 

6013201 
ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 
Electrical Machine Control  

3(2-2-5) 

6014101 

แหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเปล่ียน
พลังงาน 
Renewable Energy Resources and Conversion 
Technology 

3(2-2-5) 

6014401 
ระบบไฟฟ้ากำลัง 
Electric Power Systems 

3(2-2-5) 
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ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
1.1. ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์จำนวน 20 ชุด 
1.2 ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51จำนวน 20 ชุด 
1.3 ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PICจำนวน 10 ชุด 
1.4 ชุดฝึกรวมการอินเตอร์เฟส (MI-1)จำนวน 10 ชุด 
1.5 ชุดฝึกรวมการแสดงผล (DB-1)จำนวน 10 ชุด 
1.6 ชุดทดลองอะนาลอกและดิจิตอล NX-3Pจำนวน 10 ชุด 
1.7 ชุดทดลองวงจรดิจิทัล   จำนวน 10 ชุด 

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

6012001 
วงจรดิจิทัล    
Digital Circuit 

3(3-0-6) 

6012002 
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 
Digital Circuit Laboratory 

1(0-2-1) 

6012201 
ตัวตรวจรู้และตัวปรับสถานะ  
Sensor and Transducers 

3(2-2-5) 

6012301 
ไมโครคอนโทรลเลอร์  
Microcontroller 

3(2-2-5) 
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ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
1.1 ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้าจำนวน 1 ชุด 
1.2 ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า      จำนวน 10 ชุด 
1.3 เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณรูปคล่ืนแบบดิจิตอลจำนวน 10 เครื่อง 
1.4 เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 10 เครื่อง 
1.5 โต๊ะทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบไฟฟ้าจำนวน 10 ชุด 
1.6 ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการจำนวน 10 ชุด 

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

6014001 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   
Electromagnetic Field  

3(3-0-6) 

6002112 
วงจรไฟฟ้า      
Electrical Circuit 

3(3-0-6) 

6002113 
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า   
Electrical Circuit Laboratory 

1(0-2-1) 

6011003 

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์   
Electrical and Electronic Instruments and 
Measurements  

3(3-0-6) 

6011004 
ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  
Electrical and Electronic Instruments and 
Measurements Laboratory 

1(0-2-1) 

6012101 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    
Engineering Electronic 

3(2-2-5) 

6014202 
สัญญาณและระบบ   
Signal and Systems 

3(2-2-5) 
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ห้องปฏิบัติเทคโนโลยีพื้นฐานและห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

6002001 
การเขียนแบบวิศวกรรม   
Engineering Drawing 

3(2-2-5) 

6002002 
วัสดุวิศวกรรม    
Engineering Materials 

3(2-2-5) 

6002003 
กลศาสตร์วิศวกรรม   
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 

6002006 
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน  
Engineering  Workshop 

2(0-4-2) 

 
ห้องปฏิบัติห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ 

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 
6012003  วิทยาการหุ่นยนต์เบ้ืองต้น  

Introduction to Robotics 
3(2-2-5) 
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Industrial to Robotics 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ.2 
 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

เรื่องการบริหารงานวชิาการระดบัปรญิญาตรี  พ.ศ. 2557 
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คำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายนอก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ.2 
 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  142 

 



มคอ.2 
 

 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์ 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล:   นายชัยยศ  คำมี 
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วุฒิการศึกษา: 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

ปร.ด. ไฟฟ้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2557 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2549 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
กำลัง 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2534 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ชัยยศ คำมี. (2560). การสร้างชุดจำลองสายพานลำเลียงของการแยกวัสดุด้วยพีแอลซี. ใน รายงาน 

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9, หน้า 757- 
  758. 25-28 กรกฏาคม 2560. กรุงเทพฯ : สมาคมวิชาการไฟฟ้าฯ. 
ชัยยศ คำม.ี (2560). ชุดจําลองโรงจอดรถอัตโนมัติควบคุมด้วยพีแอลซี. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ  
        ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2, หน้า 136-142. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หัวข้อ  

“การวิจัยสู่เมืองนวัฒกรรมอาหาร”, 24 พฤศจิกายน 2560. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี. 

ชัยยศ คำมี. (2560). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องนับจำนวนโบว์เคาท์ของการตอกเสาเข็ม 
         ควบคุมด้วยพีแอลซี. วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH, 12 (1) : 53-61. 
Khammee, C. (2020). The Construction of the Pile Blow Counting Machine Using  
             Image Processing Technology. In NSET 2020 International Conference on  
             Natural Science, Engineering, and Technology, pp. 72-83. 15-17 January 
             2020. Osaka : NSET.      
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล:   นายกิตติศักดิ์  แสนประสิทธิ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วุฒิการศึกษา: 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 
วท.ม. 

 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2551 
 

ค.อ.บ. 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2546 

 
ผลงานทางวิชาการ 
กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์, ชัยยศ คำม,ี อุดมพล นาอุดม และ เกษม เนื้อแก้ว. (2560). การค้นหา 
              อัตราขยายวิธีการซีเกลอร์-นิโคลส์ด้วยขั้นตอนหาค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬ. ใน รายงาน 
              สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9, หน้า 597- 
              600. 25-28 กรกฏาคม 2560. กรุงเทพฯ : สมาคมวิชาการไฟฟ้าฯ. 
เกษม เนื้อแก้ว, ประมินทร์ อาจฤทธิ์ และ กิตติศักดิ์  แสนประสิทธิ์. (2561). การจัดสรรกำลังการผลิต 
             ไฟฟ้าอย่างประหยัดเหมาะที่สุดด้วยการปรับปรุงขั้นตอนวิธีปลาวาฬ. ใน รายงานสืบเนื่อง 
             จากการประชุมวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41, หน้า 73-76. 21-23 พฤศจิกายน 2561.  
             อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม.  
กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์. (2562). พัฒนาชุดบอร์ดควบคุมตำแหน่งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง. ใน 
             รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5,  

   หน้า 2140-2144. 22 มีนาคม 2562. เลย : มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย.  
กิตติศักดิ์  แสนประสิทธิ์, คมยุทธ ไชยวงษ์ และ เกษม เนื้อแก้ว. (2562). การออกแบบรูปแบบการ 
             เดินของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ด้วยตัวควบคุมค่ากำลังสองเชิงเส้น. ใน รายงานสืบเนื่องจาก 
             การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม 

   ศาสตร์ ครั้งท่ี 10, หน้า 649-655 30 สิงหาคม 2562. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยวงษ์         
   ชวลิตกุล. 
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คมยุทธ ไชยวงษ์, กิตติศักดิ์  แสนประสิทธิ์ และ ศิวกร แก้วรัตน์. (2562) .ระบบตรวจสอบรถยนต์เข้า 
             ออกผ่านการรู้จำป้ายทะเบียน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

   “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10”, หน้า G150-G155. 19-20 กันยายน 2562. สุรินทร์ :  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร วิทยาเขตสุรินทร์.  

เกษม เนื้องแก้ว, ศีลวัต ร่มโพธิ์ชัย และ กิตติศักดิ์  แสนประสิทธิ์. (2562). การปรับปรุงขั้นตอนวิธีหา 
             ค่าเหมาะที่สุดด้วยวิธีปลาวาฬสำหรับการจัดสรรกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเหมาะที่สุด เมื่อภาระ 
             โหลดมีการเปลี่ยนแปลง. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทาง 

  วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42, หน้า 61–64. 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562. นครปฐม :   
             มหาวิทยาลัยมหิดล  
Sanprasit, K. and Artrit, P. (2019). Optimal Comparison Using MOWOA and  
             MOGWO for PID Tuning of DC Servo Motor. Journal of Automation and  
             Control Engineering, 7 (1) : 52-56.  
Sanprasit, K. (2020). Multi-Objective Whale Optimization Algorithm of Humanoid   
             Robot Walking and Carry Objects on inclined planes. International Journal  
             of Mechanical Engineering and Robotics Research, 9 (7) : 1031-1042. 
Sanprasit, K. (2020).  Multi-Objective Optimization Algorithm of Humanoid Robot  

    Walking on a narrow beam. International Journal of Mechanical  
              Engineering and Robotics Research, 9 (12) : 1548-1559. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล:   นายคมยุทธ ไชยวงษ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วุฒิการศึกษา: 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

ปร.ด. 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2551 
 

วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2548 

 
ผลงานทางวิชาการ 
Chaiwong, K. (2020). The Development of Thai Indigenous. Chicken Weight Estimated  
             System based on Images on Images Analysis. In NSET 2020 International  
             Conference on Natural Science, Engineering, and Technology, pp. 52-61.  
             15-17 January, 2020. Osaka : NSET.      
Bunruangses, M., Chaiwong, K., Amiri, IS., Youplao, P. and Pornsuwancharoen, N. (2020).  

High-Density Wavelength Multiplexing Model for THz-EMI Transmission.      
Wireless Personal Communications, 113 : 1225-1239.  

Pornsuwanchaoren, N., Youplao, P., Chaiwong, K., Amiri, IS., Ali, J. and Yupapin, P. 
   (2009). Microring Circulator Embedded Plasmonic Island for Multi-probe Bio- 
   Cell Sensors. IOP Conference Series Materials Science and Engineering,  
   dio:10.1088/1757-899x/536/012009.  
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สรุปข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรภายใน 
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 
 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ตรวจสอบช่ือปริญญาให้มีความเหมาะสม 
1.2 อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา ควรสอดคล้องกับช่ือปริญญามาก

ท่ีสุด 
 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 

3.1 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ควรปรับให้มีจำนวน 80 คน 
 3.2 งบประมาณปรับเปล่ียนให้มีความเหมาะสม 
 3.3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) จะต้องกำหนดให้ถูกต้องตามรูปแบบ 
 3.4 ปรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเนื่องจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกำลังปรับปรุง 
 3.5 เห็นควรใส่เลขประจำตัวประชาชน ในอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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สรุปข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรภายนอก 
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เพิ่มข้อความ ไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 1.2 อาชีพควรเพิ่มให้สามารถรับราชการได้ 
 1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ช่ือแรกว่าเป็นบุคคลในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 
หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 2.1 วัตถุประสงค์ควรปรับปรุงให้กระชับ  
 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 
 3.1 คุณสมบัติของผู้เรียนควรเปิดกว้าง 
 3.2 แก้ไขข้อมูลแผนการรับนักศึกษา  
 3.3 ข้อมูลงบประมาณให้มีความชัดเจน 
 3.4 เพิ่มคำอธิบายของหน่วยกิต  
 3.5 เพิ่มกลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
กัน 
 3.6 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวนมากเกินไป ควรจัดลดรายวิชา
ท่ีไม่ได้ดำเนินการลง 
 3.7 คำอธิบายรายวิชาควรปรับให้มีความกระชับ 
 3.8 อาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่ใส่เลขประจำตัวประชาชน 
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สรุปข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 
 
1.หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1.1 ปรับปรุงปรัชญา 
 1.2 ปรับปรุงความสำคัญ 
 1.3 เพิ่มกลุ่มวิชาเลือกให้เกิดความเหมาะสม 
2.อื่นๆ 
 2.1 ตรวจสอบคำถูก คำผิด และข้อมูลครบถ้วน 
 2.2 รูปแบบการอ้างอิงของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ใหเ้ห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2563 วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 
 


