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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ช่ือวิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดที ่ 1. ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Electrical Technology 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม  (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟา) 
ชื่อยอ   (ไทย) :  วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Electrical Technology) 
ชื่อยอ   (อังกฤษ) :  B.Sc. (Electrical Technology) 
 

3. วิชาเอก 
- แขนงวิชาเทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม (Electrical Industrial Technology) 

 - แขนงวิชาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส (Electronic Technology) 
- แขนงวิชาเทคโนโลยพีลังงาน (Energy Technology) 

  

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
130 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

      เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป 
 5.2 ภาษาท่ีใช 
       ภาษาไทย   
 5.3 การรับเขาศึกษา 
       รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีใชภาษาไทยได 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
       ไมมี 
  
5.5 การใหปริญญากับผูสําเร็จการศึกษา 
       ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 



2 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
    6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2554 และสาขาวิชา

เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2554 
    6.2 เริ่มใชภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 
    6.3 คณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจารณามีมตเิห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
  ในการประชุมครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2558  
    6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณามีมตเิห็นชอบ/อนุมัติ หลักสูตร  
  ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558  เม่ือวันท่ี 4 พ.ย. 2558 
    6.5 สภามหาวิทยาลัย พิจารณามีมตเิห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  
  ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน  2558 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพในปการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 (1) นักวิชาการหรือนักวิจัยทางดานเทคโนโลยีไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หรือพลังงาน 

(2) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานดานเทคโนโลยีไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หรือพลังงาน 
(3)   ผูแทนฝายขาย วัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักรดานเทคโนโลยีไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หรือ  
      พลังงาน 
(4) ประกอบธุรกิจสวนตัวเก่ียวกับดานเทคโนโลยีไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หรือพลังงาน 
(5) รับราชการในหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีการใชเทคโนโลยีไฟฟา  
 อิเล็กทรอนิกส หรือพลังงาน  
(6)   ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขายคอมพิวเตอร 
(7)   ตําแหนงงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หรือพลังงาน 
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9.ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา 

1. นายอธิสมัย โสพันธ ผูชวยศาสตราจารย ค.อ.ม. (ไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร 
เหนือ  
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร 
เหนือ  
 

พ.ศ. 2541 
 
 
 

พ.ศ. 2532 
 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ 
อธิสมัย  โสพันธ. (2554). การออกแบบระบบสองสวาง. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 302 หนา. 
อธิสมัย  โสพันธ. (2553). เครื่องกลไฟฟา. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา. 203 หนา. 
 
ผลงานการวิจัย            
พ.ศ. 2551   การวิเคราะหจุดคุมทุนของการใชงานบัลลาสต     
อิเล็กทรอนิกสสําหรับกิจการขนาดเล็ก ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2550   การวิเคราะหจุดคุมทุนของการใชงานบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกสสําหรับบานอยูอาศยั ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา 

2. นางสาวนารีนาถ รักสุนทร ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. 

Ph.D. (Electrical Engineering)  
Mississippi State University, USA. 
 
M.S. (Electrical Engineering) 
University of Colorado at Denver, 
USA.  
 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 
  

2009 
 
 

2002 
 
 
 

พ.ศ. 2537 

ผลงานทางวิชาการ 
N. Raksuntorn, “Multispectral image classification using lin-
ear spectral mixture analysis based approach,” The 6th In-
ternational Science, Social Science, Engineering, and Energy 
Conference, UdonThani, Thailand, December 2014. 
นารีนาถ รักสุนทร, รัชศักดิ์ สารนอก, วีระ โชติธรรมภรณ, ปรุงศักด ิอัต
พุฒ “การกําหนดคาเริ่มตนของเทคนิคการจัดกลุมขอมลูแบบ k-means 
ในการจําแนกขอมูลภาพถายหลายชวงคลื่น” การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศแหงชาติประจําป 2557 อิมแพค
เมืองทองธานีกรุงเทพมหานครพฤศจิกายน 2557. 
N. Raksuntorn, Q. Du, N. H. Younan, and W. Li, “Orthogonal 
matching pursuit for nonlinear unmixing of hyperspectral 
imagery,” The 2nd IEET China Summit & International Con-
ference on Signal and Information Processing, Xian, China, 
July 2014. 
Q. Du, N. Raksuntorn, N. H. Younan, “On performance im-
provement of vertex component analysis-based endmem-
ber extraction from hyperspectral imager,” Proceedings of 
SPIE International Conference on Satellite Data Compres-
sion, Communications, and Procsssing X, Baltimore, MD, 
USA, May 2014. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา 

3. นางสาวณัฐิดา จันหอม อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
 
วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 

พ.ศ. 2553 
 
 

พ.ศ. 2549 

ผลงานการวิจัย 
พ.ศ. 2557. การวิเคราะหปจจยัและแนวทางการจดัการการใชพลังงาน
ไฟฟาในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา รายงานการวิจัยงบประมาณ
รายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา.  
พ.ศ. 2557. การผลิตถานอัดแทงเช้ือเพลิงพลังงานจากตนไมยราบและ
ผักตบชวาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รายงานการวิจัยงบประมาณ
รายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา.  
พ.ศ. 2555. การออกแบบเซนเซอรไรสายในระบบแสงสวางและระบบ
ปรับอากาศดวยตัวประมวลผลเดียวกัน รายงานการวิจัยงบประมาณ
รายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา. 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท่ีพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเปนไป
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีกลาวถึงการเติบโตอยาง
มีคุณภาพและยั่งยืน ซ่ึงใหความสําคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให
เปนพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เนนการนํา
ความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถ่ินทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และ
ประยุกตใชประโยชนท้ังเชิงพาณิชย สังคม และชุมชน โดยสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการ
พัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท่ีสงเสริมการใชความคิด
สรางสรรคและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนซ่ึงทําใหเกิดความตองการในดานวิชาชีพทางไฟฟา 

ดังนั้นการจัดการความรูดานวิชาชีพทางไฟฟาตองมุงเนนการเสริมสรางองคความรู
ในดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงความกาวหนาท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วของงานทางดานเทคโนโลยี
ไฟฟา ซ่ึงปจจุบันภาคอุตสาหกรรมท้ังขนาดกลางและขนาดใหญมีความตองการบุคลากรท่ีจะตองเขา
ไปดูแลงานอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสมัยใหมมาเก่ียวของ จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลงเพ่ืองานท่ีมีมาตรฐานเพียบพรอมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม  โดยตองมีการบริหาร
จัดการองคความรูอยางเปนระบบ ท้ังการพัฒนาและสรางองคความรู ความสามารถทางดาน
เทคโนโลยีไฟฟา ประกอบกับเปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีเนนการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการท่ีดี และการใช
ยุทธศาสตรเชิงรุก เพ่ือใหมีคุณภาพ สนองตอบความตองการของสังคม และสามารถแขงขันใน
ทามกลางกลุมการคาเสรีได เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยเพ่ิมมาก
ข้ึน ซ่ึงตองใชบุคลากรทางวิชาชีพดานไฟฟาเปนจํานวนมาก 

         ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยฯจึงเห็นความจําเปนตองผลิตบุคลากรในดานเทคโนโลยีไฟฟา
ท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวในระดับปริญญาตรี เพ่ือตอบสนองความตองการดังท่ีกลาวมาแลว ดวยเหตุนี้ 
ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาจึงปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2554) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2554)  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุงป  พ.ศ.2559) เพ่ือใหครอบคลุมอุตสาหกรรมไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส จึงแบงออกเปน3 แขนงวิชา ไดแก แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม แขนงวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในการวางแผนหลักสูตรนั้นไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม 

ในปจจุบันการสื่อสารเปนแบบไรพรมแดน  การใชอินเตอรเน็ตและเครือขายความเร็วสูงในการ
ติดตอสื่อสารมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
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ทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมาก ท้ังนี้จําเปนจะตองใหนักศึกษามีความเขาใจถึงเทคโนโลยี
สมัยใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเทคโนโลยีไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และพลังงานอาจสงผลกระทบ
ทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้
เปนไปในรูปแบบท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  ในหลักสูตรกําหนดสงเสริมให
นักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  รับผิดชอบตอตนเอง  ตอสังคม  ตองานในหนาท่ี  ท้ังนี้ได
กําหนดเปนรายวิชาในหลักสูตรและมีแทรกอยูในเนื้อหาของรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรดวย 
 

12.  ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส และพลังงาน การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพ
และสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีกาวหนาตลอดเวลา  และรองรับการ
แขงขันทางดานไฟฟาท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ  การผลิตนักเทคโนโลยีไฟฟาจําเปนตองมี
ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงาน  ท้ัง
ดานวิชาการและวิชาชีพ  โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ึงเปนไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดกําหนดปรัชญาของมหาวิทยาลัยไววา  “ทรง

ปญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม” และไดกําหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยวา  “มหาวิทยาลัยคุณภาพ
ชั้นนําเพ่ือปวงชน”  รวมท้ังกําหนดพันธกิจไววา  “ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนาตรงกับความ
ตองการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรูและเปนประชากรโลกอยางมีความสุข  ใหบริการ
วิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ เพ่ือยกมาตรฐานชุมชน สังคม  
และผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ  SMEs  สูสากล  วิจัย  สรางวัฒนธรรม  และองค
ความรู  สูการพัฒนาทองถ่ินตลอดจนการพัฒนาภูมิปญญาไทยสูสากล”  ดังนั้นรายวิชาตาง ๆ ใน
หลักสูตร จึงตองเนนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีคํานึงถึงคุณธรรม  จริยธรรมทางวิชาชีพ  โดยใส
ใจถึงผลกระทบตอผูรับขอมูลขาวสารและสังคม  ภายใตวัฒนธรรมไทยโดยยังคงการใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาเปนหลักสูตรท่ีตองใชวิชาพ้ืนฐานทางการคํานวณ การ
จัดการและฟสิกส เพ่ือนําความรูไปประยุกตใชกับงานทางดานไฟฟา ตลอดจนความรูทางดาน
ภาษาตางประเทศ สืบเนื่องจากการเปดเสรีทางการคาทําใหตองมีการติดตอประสานงาน ดังนั้นการ
สื่อสารท้ังการพูด อาน ฟง เขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษจึงมีความจําเปนอยางยิ่งกับ
ความสําเร็จของนักศึกษาหลักสูตรนี้ โดยมีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ท่ีตองมีการปรึกษากับ
คณะท่ีเปดสอนทางดานตางๆ และปรับใหเหมาะสมกับหลักสูตร 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
 ไมมี 
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13.3  การบริหารจัดการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชาอ่ืน ใน
คณะท่ีเก่ียวของดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ โดยความรวมมือในการ
ประสานงานกับสาขาวิชาอ่ืนนั้น เปนการเปดโอกาส มิไดกําหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะฯ ใด แต
ข้ึนอยูกับความจําเปนของหลักสูตรอ่ืน โดยหากมีการบริการการเรียนการสอนใหหลักสูตรอ่ืน จะมีการ
เรียนและประเมินผลเปนปกติ สวนการคิดภาระงานใหแกหลักสูตรใชหลักเกณฑตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  หลักการและเหตุผล  
  เทคโนโลยีไฟฟาเปนปจจัยท่ีสําคัญเนื่องจากเปนแหลงพลังงานท่ีจําเปนในการ
ดํารงชีวิตและการอํานวยความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ในอาคารท่ีพักอาศัย อาคารสํานักงาน 
รวมท้ังการประกอบการภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนภาพนะเดินทางและขนสงในยุคปจจุบัน ซ่ึงลวน
เก่ียวของและใหความสําคัญดานเทคโนโลยีไฟฟา โดยมีท้ังการลงทุนและความตองการบุคคลากรท่ีมี
ทักษะและความรูเพ่ือปฏิบัติงานในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงประกอบไปดวยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา การ
จัดหาพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก  การติดตั้งและใชงานระบบไฟฟา การควบคุมเครื่องจักร
ในโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส การผลิตแผงวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เครื่องมือ
การสื่อสาร ระบบโครงขายคอมพิวเตอรสื่อสาร ระบบอัตโนมัติ การพัฒนาซอฟตแวร  การเชื่อมตอ
ระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนระบบการบํารุงรักษาท้ังดานระบบไฟฟา ดานอิเล็กทรอนิกสและดาน
พลังงานทดแทน และมีแนวโนมท่ีสําคัญยิ่งข้ึนไปในอนาคตโดยเห็นไดจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีท้ัง
ตอการดํารงชีวิตและการดําเนินงานของสถานประกอบการ ซ่ึงลวนแตใชเทคโนโลยีไฟฟาเปนสวน
สําคัญท่ีนําไปสูเปาหมายเหลานั้น  

 ดวยเหตุนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจึงเห็นความจําเปนในการผลิต
บุคลากรดานเทคโนโลยีไฟฟา โดยมีเปาหมายจะผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี เพ่ือตอบสนองความ
ตองการดังท่ีกลาวมา  ดวยเหตุนี้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาจึงไดรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2554) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2554)  ปรับปรุงเปนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2559) เพ่ือผลิตบุคลากรตามความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมและท่ีอยูอาศัย เพ่ือใหคลอบคลุมจึงแบงออกเปน 3 แขนงวิชา ไดแก 
แขนงวิชาเทคโนโลยไีฟฟา แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

  
2. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

2.1ปรัชญา 
 เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาเปนผู ท่ีมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน บนพ้ืนฐานของความรู คุณธรรม เปนท่ีตองการและยอมรับของของผูใชบัณฑิตดาน
เทคโนโลยีไฟฟา จึงไดกําหนดปรัชญาไววา“ทักษะเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม กาวนําวิชาการ” 

2.2 วัตถุประสงค 
2.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ ความสามารถในวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา ท่ี

เนนในดานการติดตั้ง การใชงานและการบํารุงรักษา รวมท้ังมีทักษะในภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.2.2 เพ่ือใหบัณฑิตเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม 

2.2.3 เพ่ือใหบัณฑิตมีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีทักษะในการแกปญหาดวยกระบวน 
การทางวิทยาศาสตรรวมท้ังสรางองคความรูใหม โดยใชการวิจัยและการทําโครงงาน 
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2.2.4 เพ่ื อ ให บัณ ฑิ ต เป นผู ต ระหนั ก มีส วน ร วมและเป นผู ส ง เสริม ทํ านุบํ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 
2.2.5 เพ่ือใหบริการวิชาการแกสังคมและสรางเครือขายความรวมมือระหวาง

สถานศึกษากับสถานประกอบการในดานเทคโนโลยีไฟฟา 
 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยไีฟฟาใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวา สกอ. กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสตูรในระดับสากล 
- ติดตามประเมินผลหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสตูร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปจจุบัน 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของผูประกอบการตองาน
ดานไฟฟา 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
ผูประกอบการ 
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ดานทักษะ ความรู 
ความสามารถในการทํางาน โดย
เฉลี่ยในระดับด ี

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ ใหมี
ประสบการณจากการนําความรูดาน
ไฟฟาไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทําวิจัยดานไฟฟา และ
ทํางานบริการวิชาการแกสังคม 
ชุมชน และองคกรภายนอก 

- ปริมาณงานวิจัย และงาน
บริการวิชาการตออาจารยใน
หลักสตูร 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาคเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551  หมวด 2 ขอ 13 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอนท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิต 

ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

 ภาคเรียนท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม  
 ภาคเรียนท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม  
 ระยะเวลาในการศึกษา เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วา

ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2551  หมวด 1 ขอ 6  
  1) รับตรงจากผูสําเร็จการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเทา ดวยการสอบคัดเลือกโดย
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  2) รับจากการคัดเลือกในระบบการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) 
  3) คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากําหนด 
  4) ตองไมเปนผูมีความบกพรองทางการเห็นสี(ตาบอดสี) 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 นักศึกษาท่ีเขามาเรียนจะมีความรูความเขาใจแตกตางกัน เนื่องจากมาจากสถานศึกษา
เดิมท่ีหลากหลาย ท้ังความรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร รวมไปถึง
การท่ีไมเคยศึกษาในรายวิชาเก่ียวกับเทคโนโลยีไฟฟา ซ่ึงไมมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษา 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาของนักศึกษาแรกเขาคือ ทางสาขาวิชาจะจัดให

มีโครงการปรับพ้ินฐานเพ่ือเตรียมความพรอมแกนักศึกษาใหม ในดานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร และความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีไฟฟา ในรายวิชาพ้ืนฐานตาง ๆ จะตอง
ใหนักศึกษาทดสอบวัดพ้ืนฐานความรูเดิม เพ่ือใหทราบปญหาวานักศึกษามีปญหาในกลุมวิชาใด เพ่ือ
สามารถใหนักศึกษาปรับตัวใหสามารถเรียนได ในวิชาภาษาอังกฤษจะตองเสริมทักษะใหนักศึกษาได
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สื่อสารอยางถูกตองท้ังการฟง พูด อาน และเขียนรวมท้ังใหนักศึกษาเขาทดสอบมาตรฐานภาษา 
อังกฤษของมหาวิทยาลัย หากไมผานการทดสอบก็จะมีการอบรม ในสวนของการใชคอมพิวเตอรทาง
สาขาวิชาไดจัดคอมพิวเตอรบริการนักศึกษาท้ังในและนอกเวลาเรียน เพ่ือใหนักศึกษาไดใชอยางคุมคา 
สวนวิชาพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีไฟฟา นักศึกษาจะตองสงงานและฝกปฏิบัติรวมท้ังการสงผลงานเขา
ประกวดในโอกาสตาง ๆ ดวย เพ่ือเปนกระตุนนักศึกษาใหแสดงศักยภาพ 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนักศึกษา/ช้ันป ปการศึกษาท่ีรับเขาและปท่ีจะสําเร็จการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปท่ี 1 120 120 120 120 120 

ชั้นปท่ี 2 - 120 120 120 120 

ชั้นปท่ี 3 - - 120 120 120 

ชั้นปท่ี 4 - - - 120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะ 
สําเร็จการศึกษา 

- - - 120 120 

 

หมายเหตุ.- แขนงวิชาละ 40 คน รวม 3 แขนงวิชา 
 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ(หนวยบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
คาบํารุงการศึกษาและ
คาลงทะเบียน 

2,880,000 5,760,000 8,640,000 11,520,000 11,520,000 

รวมรายรับ 2,880,000 5,760,000 8,640,000 11,520,000 11,520,000 
 

 2.6.2 งบประมาณรายจาย(หนวยบาท) 
 

หมวดเงิน 
งบประมาณท่ีตองการแตละป(บาท) 

2559 2560 2561 2562 2563 
รวมงบดําเนินการ 576,000 1,152,000 1,728,000 2,304,000 5,760,000 
คาครุภัณฑ งบลงทุน 864,000 1,728,000 2,592,000 3,456,000 8,640,000 
รวมท้ังสิ้น 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 14,400,000 
 

*คิดเปนคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรคนละ 60,000บาท 
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 2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบทวิภาคตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2551   
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2551  หมวด 3 ขอ 15 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 ระบุจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร และระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบท่ี
สัมพันธกับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซ่ึงกําหนดเปนหลักสูตรแบบเต็มเวลาและสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ระดับปริญญาตรีมี
สัดสวนจํานวนหนวยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุมวิชา ดังนี้ 

 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมครบตามท่ีกําหนดไวไมนอย
กวา 30 หนวยกิต ดังนี้ 
  (1) กลุมวิชาภาษา   เรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 (2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา                  9 หนวยกิต 
   (3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา                    9 หนวยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา                                               94 หนวยกิต 
  ข.1  วิชาแกน  9 หนวยกิต 
  ข.2  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หนวยกิต  
  ข.3  วิชาชีพ 48 หนวยกิต 
       - บังคับ แขนงวิชา 27 หนวยกิต 

  - เทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม 
  - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
    - เทคโนโลยีพลังงาน 
       - เลือก แขนงวิชา 21 หนวยกิต 

  - เทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม 
  - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
    - เทคโนโลยพีลังงาน 
  ข.4  วิชาภาษาอังกฤษ  6 หนวยกิต 
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  ข.5  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7 หนวยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
 

3.1.3 รหัสวิชาและรายวิชา 
-  รหัสวิชา 
 รหัสวิชาประกอบดวย สามหลักแรกเปนตัวอักษรและตามดวยตัวเลข 4 หลัก          

มีความหมายดังนี้ 
EET หมายถึง รหัสวิชาเทคโนโลยีไฟฟา  
ตัวเลข 4 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
เลขหลักพัน แสดงชั้นปท่ีควรเรียน 

เลข 1 หมายถึงชั้นปท่ี 1 
เลข 2 หมายถึงชั้นปท่ี 2 
เลข 3 หมายถึงชั้นปท่ี 3 
เลข 4 หมายถึงชั้นปท่ี 4 

เลขหลักรอย แสดงประเภทวิชา 
เลข 0 หมายถึง  ประเภทวิชาแกน 
เลข 1 หมายถึง  ประเภทวิชาบังคับแขนงเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
เลข 2 หมายถึง  ประเภทวิชาเลือกแขนงเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
เลข 3 หมายถึง  ประเภทวิชาบังคับแขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
เลข 4 หมายถึง  ประเภทวิชาเลือกแขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
เลข 5 หมายถึง  ประเภทวิชาบังคับแขนงเทคโนโลยีพลังงาน 
เลข 6 หมายถึง ประเภทวิชาเลือกแขนงเทคโนโลยีพลังงาน 
เลข 7 หมายถึง  ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ 
เลข 8 หมายถึง  ประเภทวิชาโครงงาน 
เลข 9 หมายถึง  ประเภทวิชาฝกประสบการณ และวิชาชีพสหกิจศึกษา 
เลขหลักสิบและหลักหนวยแสดงระดับความยากงายของแตละวิชา 
วิชาบังคับกอน หมายถึง นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาท่ีบังคับกอน และจะตอง

สอบผานในรายวิชาท่ีระบุไวกอน 
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 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
 รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟา นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมครบตามท่ีกําหนดไว
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี้  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเรียนไมนอยกวา                                                      30 หนวยกิต 
  (1) กลุมวิชาทางภาษา เรียนไมนอยกวา                                  12 หนวยกิต 
   ก. บังคับเรียน   3  รายวิชา                                            9 หนวยกิต ดังนี้ 
 
รหัสวิชา  ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
GEL1101  การใชภาษาไทย 3(3-0-6) 
  Thai Usage  
GEL1102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6)  
  English for Communication and Information Retrieval  
GEL1103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
  English for Communication and Study Skills 
   ข. เลือกเรียน    1  รายวิชา                                           3 หนวยกิต ดังนี้ 
GEL2201  ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
  Thai for Academic Purpose  
GEL2202  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
  English for Academic Purpose  
GEL2203  ภาษากลุมประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
  ASEAN Languages 
GEL2204  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
  Thai for Careers 
  (2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา          9 หนวยกิต 
   ก. บังคับเรียน   2  รายวิชา                                           6 หนวยกิต ดังนี้ 
GEH1101    สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
  Thai Society in Global Context  
   ข. เลือกเรียน    1  รายวิชา                                           3 หนวยกิต ดังนี้ 
GEH2201   การพัฒนาตน  3(3-0-6) 
  Self Development  
GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
  Truth of Life 
GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  Life in Multicultural Society 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 
 
GEH2204 ความเปนพลเมือง 3(3-0-6) 
  Civil Education 
GEH2205 ทักษะชีวิตเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 3(3-0-6) 
  Life Skills for The Absolute Human 
  (3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เรียนไมนอยกวา           9  หนวยกิต 
   ก. บังคับเรียน   2  รายวิชา                                           6 หนวยกิต ดังนี้ 
GES1101  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู             3(3-0-6) 
  Information Technology for Communication and Learning 
GES1102  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Science and Technology for Quality of Life 
    ข. เลือกเรียน    1  รายวิชา 3 หนวยกิต ดังนี้ 
GES2201  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
  Scienceand Technology for Environment 
GES2202  การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
GES2203  ความรูเทาทันสารสนเทศ 3(3-0-6)  
  Information Literacy  
GES2204  คณิตศาสตรเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)  
 Mathematics for Life  
GES2205  นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)  
 Recreation for Quality of Life  
GES2206  ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)  
 Life and Health  
       ข. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต 
       ข.1 วิชาแกน 9 หนวยกิต 
            - บังคับเรียน รายวิชาตอไปนี้ 
EET1001 ฟสิกสสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 3(3-0-6) 
 Physics for Electrical Technologists 
EET1002 คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 1 3(3-0-6) 
 Mathematics for Electrical Technologists 1 
EET1003 คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 2 3(3-0-6) 
 Mathematics for Electrical Technologists 2 
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  ข.2 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หนวยกิต 
            - บังคับเรียน รายวิชาตอไปนี้ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา         น(บ-ป-อ) 
 
EET1004    เครื่องมือวัดไฟฟา                                              3(2-2-5) 
               Electrical Instruments  
EET1005    วงจรไฟฟากระแสตรง                       3(2-2-5) 
               Direct Current Circuits  
EET1006    เขียนแบบวิศวกรรม                                                3(2-2-5) 
               Engineering Drawing  
EET1007    โปรแกรมคอมพิวเตอร                                            3(2-2-5) 
               Computer Programming  
EET1008    เทคโนโลยีไฟฟาเบื้องตน                                             3(2-2-5) 
               Introduction in Electrical Technology 
EET2001    การออกแบบระบบดิจิตอล                                            3(2-2-5) 
      Digital System Design  
EET2002    ไมโครคอนโทรลเลอร                                            3(2-2-5) 
      Microcontroller  
EET3801    โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 1                                             1(1-2-3) 
               Electrical Technology Project 1  
EET4801    โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 2                                            2(0-4-4) 
               Electrical Technology Project 2  
                    ข.3  วิชาชีพ 48 หนวยกิต 

- เลือกเรียน โดยใหเลือกเรียนในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง จากแขนง
วิชาดังตอไปนี้ 
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 

ก. บังคับเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 9 รายวิชา                  27 หนวยกิต ดังนี้ 
EET1101 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน           3(2-2-5) 
               Basic Electronics       
EET2101   วงจรไฟฟากระแสสลับ           3(2-2-5) 
               Alternating Current Circuits  
EET2102   เครื่องกลไฟฟา            3(2-2-5) 
               Electric Machinery 
EET2103   การออกแบบระบบสองสวาง           3(3-0-6) 
               Illumination System Design 
EET2104   การควบคุมมอเตอร                                                 3(2-2-5) 
               Motors Control 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 
 
EET3101   การเขียนแบบระบบไฟฟา           3(2-2-5) 
               Electrical System Drawing  
EET3102   การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา          3(2-2-5) 
               Electrical System Design and Installation  
EET3103   เทคโนโลยเีซนเซอรและทรานสดิวเซอร          3(3-0-6) 
     Sensors and Transducers Technology   
EET3104   ระบบไฟฟากําลัง                                                 3(3-0-6) 
               Electrical Power System  
 

ข.  เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 7 รายวิชา              21 หนวยกิต ดังนี้ 
EET2201   อิเล็กทรอนิกสกําลัง   3(2-2-5) 
               Power Electronics  
EET2202   การปองกันระบบไฟฟา                                                 3(3-0-6) 
               Power System Protection  
EET2203   การบํารุงรักษาระบบไฟฟา            3(2-2-5) 
               Electrical System Maintenance 
EET2204   การขับเคลื่อนดวยกําลังไฟฟา            3(3-0-6) 
               Electrical Drives 
EET3201   การบริหารโครงการทางไฟฟา            3(3-0-6) 
               Project Management in Electrical 
EET3202   การจัดการและควบคุมคุณภาพทางไฟฟา                                     3(3-0-6) 
               Electrical Quality Management 
EET3203   การจัดการพลังงานไฟฟา            3(3-0-6) 
               Electrical Energy Management 
EET3204   พลังงานทดแทน                                                  3(3-0-6) 
               Renewable Energy 
EET3205   เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม           3(3-0-6) 
               Selected Topics in Electrical Industrial Technology 
EET3206   โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรเลอร           3(2-2-5) 
               Programmable Logic Controller 
EET4201   นิวเมติกสอุตสาหกรรม            3(2-2-5) 
               Industrial Pneumatics 
EET4202   การควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี            3(2-2-5) 
               Computerized Numerical Control 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 
 
EET4203   เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม           3(2-2-5) 
               Industrial Automation Technology 
  
แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
                     ก. บังคับเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 9 รายวิชา                    27 หนวยกิต ดังนี้ 
EET1301  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
 Electronics Circuit Analysis  
EET1302 สนามแมเหล็กไฟฟา    3(3-0-6) 

Electromagnetic Field 
EET2301 การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส  3(3-0-6) 

Electronics Circuit Design  
EET2302 เทคโนโลยีสารก่ึงตัวนํา   3(3-0-6) 

Semiconductor Technology  
EET2303 สัญญาณและระบบ    3(3-0-6)  
 Signals and Systems  
EET2304 หลักการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 Principle of Communication  
EET3301 เครือขายคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 
 Computer Network 
EET3302 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข   3(2-2-5) 
 Digital Signal Processing  
EET3303 ระบบควบคุม     3(3-0-6) 
    Control System   
 - เลือก เรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 7 รายวิชา                                 21 หนวยกิต ดังนี้ 
EET3401   อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 Industrial Electronics 
EET3402 ระบบสมองกลฝงตัว    3(2-2-5) 
 Embedded System 
EET3403 การประมวลผลภาพดิจิตอล   3(2-2-5) 
 Digital Image Processing 
EET3404 การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร  3(2-2-5) 

Microcontroller  
EET3405 การเรียนรูของเครื่อง    3(2-2-5) 
 Machine Learning 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 
 
EET3406 การสื่อสารไรสายและเคลื่อนท่ี   3(3-0-6) 
 Wireless and Mobile Communication 
EET3407 การออกแบบระบบเครือขาย   3(2-2-5) 
 Network Design 
EET3408 การสื่อสารแบบดิจิตอล   3(3-0-6) 
 Digital Communication 
EET4401 การประมวลผลกลุมเมฆ   3(3-0-6) 
 Cloud Computing 
EET4402 โครงขายประสาทเทียม   3(2-2-5) 
 Artificial Neural Networks 
EET4403 การจําลองวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก  3(2-2-5) 
 Digital and Logic Simulation 
EET4404 การออกแบบวงจรแผนพิมพ   3(2-2-5) 
 Printed Circuit Board Design 
EET4405 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 
  Selected Topics in Electronics Technology  
 
แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
    - บังคับเรียน รายวิชาตอไปนี้ จํานวน 9 รายวิชา                           27 หนวยกิต ดังนี้ 
EET1501 วัสดุวิศวกรรมพลังงาน    3(2-2-5) 
 Energy Engineering Materials 
EET1502 การออกแบบระบบพลังงาน   3(2-2-5) 
 Energy System Design 
EET2501 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมพลังงาน   3(3-0-6) 
 Economics for Energy Engineering  
EET2502 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย   3(2-2-5) 
 Photovoltaic Technology  
EET2503 เทคโนโลยีพลังงานลม    3(2-2-5) 
 Wind Energy Technology 
EET2504 เทคโนโลยีพลังงานความรอน   3(2-2-5) 
 Thermal Energy Thechnology 
EET2505 เทคโนโลยพีลังงานชีวมวล   3(2-2-5) 
 Biomass Energy Technology 
EET3501 อุปกรณวัดและควบคุมสําหรับการอนุรักษพลังงาน  3(2-2-5) 
 Instrument and Control for Energy 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 
 
EET3502 การจัดการพลังงานไฟฟา   3(3-0-6) 
 Electrical Energy Management 
    - เลือก เรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 7 รายวิชา                       21 หนวยกิต ดังนี้ 
EET3601 แหลงพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน   3(2-2-5) 
  Energy Resources and Conversion Technology  
EET3602 การออกแบบและวิเคราะหการทดลองทางวิศวกรรม   3(3-0-6) 
  Engineering Experimental Design and Analysis  
EET3603 เซลสแสงอาทิตยและการประยุกตใชงาน  3(2-2-5) 
  Solar Cells and Application  
EET3604 ระบบและการจัดการพลังงานในอาคาร  3(2-2-5) 
  System and Standard for Energy Management 
EET3605 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีพลังงาน  3(3-0-6) 
 Selected Topics in Energy Technology 
EET3606 การประเมินวัฏจักรชีวิตสําหรับระบบพลังงาน  3(2-2-5) 
 Life Cycle Assessment for Energy Systems 
EET3607 การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 Energy Conservation in Industries 
EET3608 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา  3(2-2-5) 
   Electrical System Design and Installation 
EET4601 ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน  3(3-0-6) 
 Systems and Standards for Energy Management 
EET4602 พลังงาน สิ่งแวดลอมและอาคาร   3 (3-0-6) 
 Energy Environment and Buildings 
EET4603 การวางแผนและนโยบายพลังงาน  3 (3-0-6) 
 Energy Planning and Policy 
EET4604 พลังงานท่ียั่งยืน    3 (3-0-6) 
 Sustainable Energy  
EET4605 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสีเขียว  3 (3-0-6) 
 Green Fuel Technology 
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       ข.4 วิชาภาษาอังกฤษ 6 หนวยกิต 
                     -  เลือก เรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 
EET2701  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 English for Industrial Technologists  
EET2702  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 3(3-0-6) 
 English for Electrical Technologists 
EET2703  ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา              3(3-0-6) 
    English for Giving Presentations in Electrical Technologists 
       ข.5 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7 หนวยกิต 
           -  เลือก เรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
EET4901 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา 2(90) 
 Preparation for Field Experience in Electrical Technology 
EET4902 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา 5(450) 
 Field Experience in Electrical Technology  
หรือ 
EET4903 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา 1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Electrical Technology 
EET4904 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา  6(540) 
    Cooperative Education in Electrical Technology 
 
 
 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาท่ีเปดสอน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ไดโดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยนับหนวย
กิตรวม ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

แผนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟา ใหนักศึกษาลงทะเบียนตามแผนการศึกษาท่ีกําหนด หรือตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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ช้ันปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) 

 
รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GEL1101  การใชภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Usage  
GEH1101  สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 
EET1001 ฟสิกสสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา     3(3-0-6) 
 Physics for Electrical Technologists 
EET1002 คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 1     3(3-0-6) 
 Mathematics for Electrical Technologists 1 
EET1004 เครื่องมือวัดไฟฟา     3(2-2-5) 
 Electrical Instruments  
EET1005 วงจรไฟฟากระแสตรง      3(2-2-5) 
 Direct Current Circuits  
EET1006 เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-2-5) 
 Engineering Drawing  
       
    รวม  21  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GEL1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6)  
    English for Communication and Information Retrieval 
GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life 
EET1003   คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 2 3(3-0-6) 
              Mathematics for Electrical Technologists 2 
EET1007 โปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
 Computer Programming  
EET1008   เทคโนโลยีไฟฟาเบื้องตน                                                        3(2-2-5) 
              Introduction in Electrical Technology 
EET1101  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน            3(2-2-5) 
   Basic Electronics       
EET2001    การออกแบบระบบดิจิตอล                                                       3(2-2-5) 
      Digital System Design  
 
                                                                          รวม  21  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GEL1103   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน  3(3-0-6) 
    English for Communication and Study Skills 
GES1102  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
    Science and Technology for Quality of Life 
EET2002    ไมโครคอนโทรลเลอร                                                        3(2-2-5) 
      Microcontroller  
EET2101   วงจรไฟฟากระแสสลับ                   3(2-2-5) 
               Alternating Current Circuits  
EET2102   เครื่องกลไฟฟา                    3(2-2-5) 
               Electric Machinery 
EET2201   อิเล็กทรอนิกสกําลัง   3(2-2-5) 
               Power Electronics  
      
    รวม 18 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GES1101  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู 3(3-0-6) 
    Information Technology for Communication and Learning 
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context 
EET2103   การออกแบบระบบสองสวาง                   3(3-0-6) 
               Illumination System Design 
EET2104   การควบคุมมอเตอร                                                        3(2-2-5) 
               Motors Control 
EET2202   การปองกันระบบไฟฟา                                                       3(3-0-6) 
               Power System Protection 
EET2701  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
 English for for Industrial Technologists  
      
    รวม 18 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GEL2203   ภาษากลุมประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
    ASEAN Languages 
GES2202 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making 
EET3101   การเขียนแบบระบบไฟฟา                  3(2-2-5) 
               Electrical System Drawing  
EET3102   การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา                 3(2-2-5) 
               Electrical System Design and Installation  
EET3103   เทคโนโลยเีซนเซอรและทรานสดิวเซอร                 3(3-0-6) 
     Sensors and Transducers Technology   
EET3104   ระบบไฟฟากําลัง                                                        3(3-0-6) 
               Electrical Power System  
 
   รวม  18  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
EET2203   การบํารุงรักษาระบบไฟฟา            3(2-2-5) 
               Electrical System Maintenance 
EET2702  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 3(3-0-6) 
 English for Electrical Technologists 
EET3201   การบริหารโครงการทางไฟฟา            3(3-0-6) 
               Project Management in Electrical 
EET3204   พลังงานทดแทน                                                  3(3-0-6) 
               Renewable Energy 
EET3801    โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 1                                                  1(1-2-3) 
               Electrical Technology Project 1  
.............. วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 1                                                             3(..-..-..)  
              Free Elective1 
  
     รวม 16 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
EET3203   การจัดการพลังงานไฟฟา               3(3-0-6) 
               Electrical Energy Management  
EET3206   โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรเลอร              3(2-2-5) 
               Programmable Logic Controller 
EET4801   โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 2                                                    2(0-4-4) 
              Electrical Technology Project 2  
.............. วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 2                                                                3(..-..-..) 
 Free Elective 2 
EET4901 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา    2(90) 
 Preparation for Field Experience in Electrical Technology 
หรือ 
EET4903 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา  1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Electrical Technology 
 
    รวม 13/12 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
EET4902 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา 5(450) 
 Field Experience in Electrical Technology 
หรือ 
EET4904 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา  6(540) 
    Cooperative Education in Electrical Technology 
  
 
      รวม 5/6 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GEL1101  การใชภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Usage  
GEH1101  สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 
EET1001  ฟสิกสสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา                                                       3(3-0-6) 
              Physics for Electrical Technologists 
EET1002  คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 1                                             3(3-0-6) 
              Mathematics for Electric 1 
EET1004  เครื่องมือวัดไฟฟา                                                                        3(2-2-5) 
              Electrical Instruments 
EET1005  วงจรไฟฟากระแสตรง                                                                    3(2-2-5) 
              Direct Current Circuits 
EET1006  เขียนแบบวิศวกรรม                                                                        3(2-2-5) 
              Drawing Engineering 
       
      รวม  21  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GEL1102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6)  
    English for Communication and Information Retrieval  
GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life 
EET1003   คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 2                                             3(3-0-6) 
               Mathematics for Electric 2 
EET1007   โปรแกรมคอมพิวเตอร                                                                   3(2-2-5) 
               Computer Programming 
EET1301   การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส                                                       3(2-2-5) 
               Electronics Circuit Analysis 
EET1302   สนามแมเหล็กไฟฟา                                                                      3(3-0-6) 
               Electromagnetic Field  
 
                                                                                  รวม  18  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GEL1103   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน  3(3-0-6) 
    English for Communication and Study Skills 
GES1102  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
    Science and Technology for Quality of Life 
EET2001  การออกแบบระบบดิจิตอล                                                              3(2-2-5) 
              Digital System Design 
EET2301  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส                                                       3(3-0-6) 
              Electronics Circuit Design 
EET2302  เทคโนโลยีสารก่ึงตัวนํา                                                                   3(3-0-6) 
              Semiconductor Technology 
EET2701  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                      3(3-0-6) 
              English for Industrial Technologist 
 
     รวม 18 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GES1101  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู 3(3-0-6) 
    Information Technology for Communication and Learning 
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context 
EET2002   ไมโครคอนโทรลเลอร                                                                    3(2-2-5) 
               Microcontroller  
EET2303   สัญญาณและระบบ                                                                      3(3-0-6) 
               Signals and Systems 
EET2304   หลักการสื่อสาร                                                                        3(3-0-6) 
               Principle Communications  
EET2702   ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา                                              3(3-0-6) 
               English for Electrical Technologist 
      
   รวม 18 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GEL2203   ภาษากลุมประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
    ASEAN Languages 
GES2202 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making 
EET1008   เทคโนโลยีไฟฟาเบื้องตน                                                                 3(2-2-5) 
               Introduction in Electrical Technology 
EET3301   เครือขายคอมพิวเตอร                                                                    3(3-0-6) 
               Computer Network 
EET3401   อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม          3(3-0-6) 
 Industrial Electronics 
EET3402 ระบบสมองกลฝงตัว                   3(2-2-5) 
 Embedded System  
                                         
                                                                                                  รวม 18 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
EET3302   การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข                                                         3(2-2-5) 
               Digital Signal Processing  
EET3303   ระบบควบคุม                                                                         3(3-0-6) 
               Control System 
EET3801   โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 1                                                              1(1-2-3) 
               Electrical Technology Project 1 
EET3403 การประมวลผลภาพดิจิตอล            3(2-2-5) 
 Digital Image Processing 
EET3406 การสื่อสารไรสายและเคลื่อนท่ี            3(3-0-6) 
 Wireless and Mobile Communication 
EET3408 การสื่อสารแบบดิจิตอล            3(3-0-6) 
 Digital Communication 
.............. วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 1                                                                  3(..-..-..)
  Free Elective1 
 
      รวม 19 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
EET4801  โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 2                                                               2(0-4-4) 
              Electrical Technology Project 2 
EET4401 การประมวลผลกลุมเมฆ            3(3-0-6) 
 Cloud Computing 
EET4402 โครงขายประสาทเทียม            3(2-2-5) 
 Artificial Neural Networks 
.............. วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 2                                                                 3(..-..-..)
 Free Elective2 
EET4901 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา          2(90) 
 Preparation for Field Experience in Electrical Technology 
หรือ 
EET4903 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา        1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Electrical Technology 
 
 
  
      รวม 13/12 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
EET4902 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา 5(450) 
 Field Experience in Electrical Technology 
หรือ 
EET4904 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา  6(540) 
    Cooperative Education in Electrical Technology 
 
   
  รวม  5/6  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GEL1101 การใชภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Usage  
GEH1101  สุนทรียภาพกับชีวิต  3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 
EET1001 ฟสิกสสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา  3(3-0-6) 
 Physics for Electrical Technologists 
EET1002 คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 1  3(3-0-6) 
 Mathematics for Electrical Technologists 1 
EET1004 เครื่องมือวัดไฟฟา  3(2-2-5) 
 Electrical Instruments  
EET1005 วงจรไฟฟากระแสตรง   3(2-2-5) 
 Direct Current Circuits  
EET1006 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-2-5) 
 Engineering Drawing  
 
      รวม  21  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GEL1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6)  
    English for Communication and Information Retrieval 
GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life 
EET1003   คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 2 3(3-0-6) 
 Mathematics for Electrical Technologists 2 
EET1007 โปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
 Computer Programming  
EET1501 วัสดุวิศวกรรมพลังงาน    3(2-2-5) 
 Energy Engineering Materials 
EET1502 การออกแบบระบบพลังงาน   3(2-2-5) 
 Energy System Design 
 
          รวม  18  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GEL1103   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน  3(3-0-6) 
    English for Communication and Study Skills 
GES1102  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
    Science and Technology for Quality of Life 
EET2001 การออกแบบระบบดิจิตอล  3(2-2-5) 
  Digital System Design  
EET2501 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมพลังงาน    3(3-0-6) 
 Economics for Energy Engineering  
EET2502 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย    3(2-2-5) 
 Photovoltaic Technology  
EET2701  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 English for for Industrial Technologists  
 
  รวม  18  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GES1101  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู 3(3-0-6) 
    Information Technology for Communication and Learning 
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context 
EET2002 ไมโครคอนโทรลเลอร  3(2-2-5) 
      Microcontroller  
EET2503 เทคโนโลยีพลังงานลม    3(2-2-5) 
 Wind Energy Technology 
EET2504 เทคโนโลยีพลังงานความรอน   3(2-2-5) 
 Thermal Energy Thechnology 
EET2702  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 3(3-0-6) 
 English for Electrical Technologists 
    
  รวม  18  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
GEL2203   ภาษากลุมประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
    ASEAN Languages 
GES2202 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making 
EET1008  เทคโนโลยีไฟฟาเบื้องตน                                                          3(2-2-5) 
              Introduction in Electrical Technology 
EET2505 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล   3(2-2-5) 
 Biomass Energy Technology 
EET3601 แหลงพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน   3(2-2-5) 
  Energy Resources and Conversion Technology  
EET3602 การออกแบบและวิเคราะหการทดลองทางวิศวกรรม    3(3-0-6) 
  Engineering Experimental Design and Analysis  
 
  รวม  18  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
EET3801 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 1    1(1-2-3) 
 Electrical Technology Project 1  
EET3501 อุปกรณวัดและควบคุมสําหรับการอนุรักษพลังงาน   3(2-2-5) 
 Instrument and Control for Energy 
EET3502 การจัดการพลังงานไฟฟา   3(3-0-6) 
 Electrical Energy Management 
EET3603 เซลสแสงอาทิตยและการประยุกตใชงาน   3(2-2-5) 
  Solar Cells and Application 
EET3602 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา   3(2-2-5) 
   Electrical System Design and Installation 
EET3605 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีพลังงาน   3(3-0-6) 
 Selected Topics in Energy Technology 
.............. วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 1                                                                     3(..-..-..) 
 Free Elective 1 
 
  รวม  19  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
EET4801 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 2  2(0-4-4) 

 Electrical Technology Project 2  
EET4601 ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน    3(3-0-6) 
 Systems and Standards for Energy Management 
EET4602 พลังงาน สิ่งแวดลอมและอาคาร   3 (3-0-6) 
 Energy Environment and Buildings 
.............. วิชาเลือกเสรี วิชาท่ี 2                                                                     3(..-..-..) 
 Free Elective 2 
EET4901 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา 2(90) 
 Preparation for Field Experience in Electrical Technology 
หรือ 
EET4903 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา  1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Electrical Technology 
 
  รวม  13/12  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

(แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา  น(บ-ป-อ) 
 
EET4902 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา  5(450) 
 Field Experience in Electrical Technology  
หรือ 
EET4904 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา        6(540) 
    Cooperative Education in Electrical Technology 
 
  
  รวม  5/6  หนวยกิต 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)  ดูไดในภาคผนวก 
 

3.2 ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
          3.2.1.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (3 คน) 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

     ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 
1. นายอธิสมัย โสพันธ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ค.อ.ม. (ไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ  

2541 
 

งานวิจัย            
อธิสมัย โสพันธ. 2551.   การวิเคราะหจุดคุมทุนของ
การใชงานบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสสําหรับกิจการขนาด
เล็ก. รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. 
 
อธิสมัย โสพันธ. 2550.   การวิเคราะหจุดคุมทุนของ
การใชงานบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสสําหรับบานอยู
อ า ศั ย . ร าย งาน ก า ร วิ จั ย งบ ป ระ ม าณ ร าย ได
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 
อธิสมัย โสพันธ. 2549.   การวิเคราะหจุดคุมทุนของ
การนําบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสมาใชในระบบไฟฟา. 
รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา. 

 12 

  ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

2532 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 

นายอธิสมัย โสพันธ 
(ตอ) 

   งานวิชาการ 
อธิสมัย โสพันธ. 2554. การออกแบบระบบสองสวาง. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
302 หนา. 
 
อธิสมัย โสพันธ. 2553. เครื่องกลไฟฟา. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
203 หนา. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

     ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 

2. นายรัชศักดิ์ สารนอก 
 

อาจารย  ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี 

2547 งานวิจัย 
รัชศักดิ์  สารนอก . 2556. เหตุผลการเขาศึกษาและ
สภาพปญหาการเรียนของนักศึกษา ภาคพิเศษ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา. รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา. 
 
รัชศักดิ์ สารนอก. 2553. การจัดการฐานขอมูลดาน
กระบวนการผลิตนํ้าตาลจากมะพราวของชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม. รายงานการวิจัยงบประมาณรายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.    
 
งานวิชาการ 
Sannok, R. Staff morale in working at Suan 
Sunandha Rajabhat University. ICHRMPD  2014 : 
International Conference on Human Resource 
Management and Professional Development. 
Paris, France. July 18 - 24, 2014. 
 
 
 

 12 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา  
 

2537 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 
นายรัชศักดิ์ สารนอก 

(ตอ) 
   Sannok, R. The Study of Electrochemical Cells 

Using a Mix Bio – fermentation. ICCET 2014 : 
International Conference on  Chemical Engi-
neering and Technology. Geneva, Switzerland. 
September 8-9, 2014. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

     ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 

3. นายชนมภัทร โตระสะ 
 

อาจารย  ดร. วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 

2553 
 

งานวิจัย 
ชนมภัทร โตระสะ. 2556. ศักยภาพการผลิตไฟฟาจาก
ลูกหมุนระบายอากาศรวมกับตัวกําเนิดไฟฟา. รายงาน
การวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา.    
 
ชนมภัทร โตระสะ . 2555. ประสิทธิภาพแสงสีของ
หลอดไดโอดเปลงแสงตอการลอตัวเต็มวัยแมลงดํา
หนามมะพราว. รายงานการวิจัยงบประมาณรายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.    

  
ชนมภัทร โตระสะ. 2554.   การสรางแบบจําลองการ
ประมาณการฝนตกแบบใกลเวลาจริงโดยใชภาพ 2 ชวง
คลื่นจากขอมูล  APT.  รายงานการวิจัยงบประมาณ
รายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.    
 
 
 
 
 

 12 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร 
เหนือ  
 

2542 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร 
เหนือ 

2536 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 

นายชนมภัทร โตระสะ 
(ตอ) 

   งานวิชาการ 
Torasa, C. The Evaluation  of Electricity Gener-
ation and Consumption From Solar Generator: 
A Case Study at Rajabhat Suansunandha's 
Learning Center in Samutsongkram Campus. 
ICCVAD 2014 : International Conference on  
Communication, Visual Arts and Design Man-
agement. Paris, France. April 28 - 29, 2014ใ 
 

Torasa, C. Innovation To Protect the 
Smoke and Odor Pollutions in Benjarong Ce-
ramic Clay Production. ICESSE 2014 : Interna-
tional Conference on Environmental Systems 
Science and Engineering. Geneva, Switzerland. 
September 8-9, 2014. 

 
Torasa, C. The Application of Roof 

Ventilator for Electricity Generation. 7th World 
Conference on Educational Sciences. Athens, 
Greece. February 5-7, 2015. 
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3.2.1.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (3 คน) 
 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

     ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 
1. นางสาวนารีนาถ  
รักสุนทร 
   

ผูชวยศาสตรา
อาจารย  

ดร. 

PhD. (Electrical Engineering)                                  
Mississippi State University, USA.  

2009 งานวิชาการ 
N. Raksuntorn, “Multispectral image classifica-
tion using linear spectral mixture analysis 
based approach,” The 6th International Sci-
ence, Social Science, Engineering, and Energy 
Conference, Udon Thani, Thailand, December 
2014. 

นารีนาถ รักสุนทร, รัชศักดิ์ สารนอก, วีระ โชติธรรม
ภรณ, ปรุงศักดิ อัตพุฒ “การกําหนดคาเริ่มตนของ
เทคนิคการจดักลุมขอมลูแบบ k-means ในการจําแนก
ขอมูลภาพถายหลายชวงคลื่น” การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศแหงชาติ ประจําป 
๒๕๕๗ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 

 12 

MS. (Electrical Engineering)                                    
University of Colorado at Denver, 
USA.  

2002 

วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)       
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2537 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 

นางสาวนารีนาถ  
รักสุนทร 

(ตอ) 

 
 

 N. Raksuntorn, “Multispectral Image Classifica-
tion using an Unsupervised Approach,” The 5th 
International Science, Social Science, Engineer-
ing, and Energy Conference, Khanchanaburi, 
Thailand, November 2013. 

นารีนาถ รักสุนทร, “การประเมินพ้ืนท่ีสีเขียวเชิง
ปริมาณในเขตเมือง” การประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผนดินไทยท่ียั่งยืน ครั้งท่ี ๓ การ
พัฒนาภูมิปญญาสูอาเซียน, เพชรบุรี, สิงหาคม ๒๕๕๖. 

Q. Du, B. Ma, and N. Raksuntorn, “Improving 
the performance of sparse unmixing,” Pro-
ceedings of 5th IEEE GRSS Workshop on Hyper-
spectral and Signal Processing: Evolution in 
Remote Sensing, Gainesville, FL, USA, June 
2013. 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 

2. นายพรภวิษย บุญศรี
เมือง 
    

อาจารย  Ph.D. in Communications 
Engineering 
 Mie University, Japan 

 
2556 

งานวิจัย 
Pornpawit Boonsrimuang, Kanchana Limwat-
tanachai, Pisit Boonsrimuang and Hideo Koba-
yashi, “Peak-to-Average Power Ratio Reduction 
Method for OFDM Signal by Using Permutation 
of Subcarriers,” ECTI Transactions on Computer 
and Information Technology , Vol.9, No.1 
pp.29-36, May 2015. 
 

 12 

  วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2550 
 

  

  วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 

 
2546 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

  ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

     ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 

3. นายณรงค ณรงครัตน 
 

อาจารย  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)                
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2546 งานวิชาการ 

ChaiyaTanaphatsiri and Narong   
Narongrat, “ELECTRONICALLY TUNABLE 
LOW-COMPONENT-COUNT CURRENT-
MODE QUADRATURE OSCILLATOR USING 
CCCFTA”, Conference Proceeding, 
HKICEAS 2012. 

 12 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 

2550 
 
 
 

  

  อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)              
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2541 
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  3.2.1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (3 คน) 
 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

     ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 
1. นางสาวณัฐิดา จันหอม  
 

อาจารย วศ.ม. (พลังงาน) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2553 
 

งานวิจัย 
ณัฐิดา จันหอม. 2557. การวิเคราะหปจจัยและแนว
ทางการจัดการการใชพลังงานไฟฟาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. รายงานการวิจัยงบประมาณ
รายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

 
ณั ฐิดา จันหอม . 2557. การผลิตถ าน อัดแท ง
เช้ือเพลิงพลังงานจากตนไมยราบและผักตบชวาเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน. รายงานการวิจัยงบประมาณ
รายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

 
ณัฐิดา จันหอม. 2555. การออกแบบเซนเซอรไร
สายในระบบแสงสวางและระบบปรับอากาศดวยตัว
ประมวลผลเดียวกัน. รายงานการวิจัยงบประมาณ
รายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

 12 

วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2549 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 

นางสาวณัฐิดา จันหอม 
(ตอ) 

   งานวิชาการ 
Chanhom, N. The Production of Fuel Energy 
Charcoal Briquette By Mimosa Pudica and 
Water Hyacinth. ICEE 2014 : International 
Conference on Energy and Environmen. 
Geneva, Switzerland. September 8-9, 2014. 
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ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 

2. นายปรุงศักดิ์ อัตพุฒ 
   

รองศาสตราจารย 
ดร. 

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  

2550 งานวิจัย 
ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ. 2556. การพัฒนาสินคาวิสาหกิจ
ชุมชน “บางคนทีโมเดล” จังหวัสมุทรสงคราม. 
 
ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ. 2556. การพัฒนาตนแบบศูนย
รวบรวมการกระจายสินคาและกิจกรรมโลจิสติกส
สินคาวิสาหกิจชุมชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม. 
 
ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ. 2556. การปรับปรุงกระบวนการ
ใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. 
 
ปรุงศักดิ์  อัต พุฒ . 2555. รูปแบบการกระจาย
ผลิตผลสมโอ เพ่ือลดตนทุนดานโลจิสติกสของ
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. 
 
ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ . 2554. การพัฒนาระบบกําเนิด
สัญญาณซายนหลายเฟสโหมดกระแสท่ีควบคุมดวย
วิธีทางอิเล็กทรอนิกส. 

 12 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ  

2545 

อส.บ. (เทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

2535 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 

นายปรุงศักดิ์ อัตพุฒ 
(ตอ) 

   ปรุงศักดิ์  อัตพุฒ . 2553. CCCCTA based-High-
output Current-mode Universal Filter. 
 

ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ. 2550. การถายทอดแนวทางการ
ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
จังหวัดนนทบุรี. 
 

ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ. 2550. การวิเคราะหรูปแบบการ
จัดการเทคโนโลยีดานกระบวนการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑสินคา OTOP ในจังหวัดนนทบุร.ี 
 

ปรุ งศั ก ดิ์  อั ต พุ ฒ . 2549. การค นห าลั กษ ณ ะ
โครงสรางเครื่องปรับอากาศเพ่ือประหยัดพลังงาน. 
 

ป รุ งศั ก ดิ์  อั ต พุ ฒ . 2549. ร ะ บ บ ก ารจั ด ก า ร
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 
 

ปรุงศักดิ์  อัตพุฒ . 2548. การพัฒนารูปแบบการ
จัดการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในองคกรขนาด
กลาง.  
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

     ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 
3. นายอภริักษ ธิตินฤมิต 
 

อาจารย  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร                             

2553 
 

งานวิจัย    
เศรษฐกาล โปรงนุช และ อภิรักษ ธิตินฤมิต. 2557. 
การสรางเครื่องมือระบบออกแบบรวมกันสําหรับ
การฝกปฏิบัติของวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร. 
รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา. 
 
อภิรักษ ธิตินฤมิต. 2556. วงจรกรองความถ่ีลําดับ
สองโหมดกระแสสามอินพุต-หน่ึงเอาตพุตท่ีควบคุม
ความถ่ีโพลและควอลิตี้แฟกเตอรไดอยางอิสระจาก
กั น . ร าย งา น ก า ร วิ จั ย งบ ป ร ะ ม าณ ร าย ได
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 
อภิรักษ  ธิตินฤมิต . 2555. การสังเคราะหและ
ออกแบบวงจรอินทิเกรเตอรโหมดกระแสท่ีควบคุม
ไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสและการประยุกตใชงาน. 
รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา. 

 12 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)         
มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2550 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

     ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 
นายอธิรักษ ธิตินฤมิต 

(ตอ) 
   งานวิชาการ 

Sethakarn Prongnuch, Aphirak Thitinarue-
mit, Yanaton Kenganantanon, Tanin Pat-
inyawat, and Chalearmpon Inpradit, “Fabri-
cation of Co-design System Tool for Practi-
cal Course of Computer Architecture”, Ac-
cepted for presenting in the 7th National 
NPRU Academic Conference, Nakhon Path-
om Rajabhat University, 30-31 Mar. 2015. 
 
Sethakarn Prongnuch, Aphirak Thitinarue-
mit, Narong Narongrat, and Nathaporn 
Areerachakul, “Design and Performance 
Evaluation of Remote Control for SOHO via 
Ethernet”, The Journal of Industrial Tech-
nology, Suan Sunandha Rajabhat University, 
vol. 1, no.2, pp.86,93, Jul-Dec. 2014 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

     ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 
นายอธิรักษ ธิตินฤมิต 

(ตอ) 
   Aphirak Thitinaruemit " New Current-mode 

Three-Inputs One-output Multifunction Fil-
ter with Independent Tune of w0  and Q" 
Przeglad Elektrotechniczny, Volume 3 0 , 
Issue 8, August 2014, Pages 88-91 
 
Apichan Kanjanavapastita, Aphirak 
Thitinaruemit. "Estimation of a Speed 
Hump Profile Using Quarter Car Model", 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 
88, October 2013. 
 
Aphirak Thitinaruemit, Winia Jaikla “A Syn-
thesis and Design of Electronically Tunable 
Current-mode Integrator and Its Applica-
tions” International Conference on Electri-
cal and Electronics Engineering (ICEET), Sep-
tember 2012. 

  

 



64 
 
3.2.2 อาจารยพิเศษ 
 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/วิจัย/การแตงตํารา ภาระการสอน ชม./ 
ภาคการศึกษา 

     ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู

แลว 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน

หลักสตูรน้ี 
1. นายชูเกียรติ  พงษพานิช 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย  

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ  

2541 
 

-  6 

  
  

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

2532 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 ผูเรียนจะตองลงทะเบียนในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาซ่ึงเปนรายวิชา
ท่ีนักศึกษาจะตองฝกประสบการณในสถานประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟา เพ่ือใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณตรงในการฝกปฏิบัติงานจริงโดยทางสาขาวิชาอาจทําความรวมมือกับสถานประกอบการ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในการจัดประสบการณใหกับผูเรียน ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
 (2) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางวิชาชีพ โดยใชทฤษฎีและการ
ปฏิบัติท่ีไดศึกษามาเปนเครื่องมือ 
 (3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
 (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานประกอบการได 
  (5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
 4.2 ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย 
 นักศึกษาจะทําการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา กําหนดหัวขอเรื่อง ดานเทคโนโลยี
ไฟฟา ท่ีนักศึกษาสนใจมากท่ีสุด โดยการอนุมัติและการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานศึกษา
กระบวนการวิจัยและพัฒนาดานไฟฟา ซ่ึงเปลี่ยนไปตามยุคและสมัยของเทคโนโลยี    
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 

โครงงานเทคโนโลยีไฟฟาท่ีนักศึกษาสนใจตามแขนงวิชาท่ีนักศึกษาเลือก และสามารถ
อธิบายทฤษฎีท่ีนํามาประยุกตในการทําโครงงาน ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขต
โครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
นักศึกษาสามารถทําโครงงานงานในดานเทคโนโลยีไฟฟาได ตามแขนงวิชาท่ีนักศึกษา

เลือกสามารถใชเครื่องมือในการวิเคราะห ตรวจสอบ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการทําโครงงาน 
สรุปผลโครงงานเปนรูปเลมปริญญานิพนธ นําเสนอโครงงานดวยเทคนิคตาง ๆ โดยอยูภายใตการ
ควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา 

5.3 ชวงเวลา 
ภาคเรียนท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 3 และภาคการศึกษาท่ี 1ของปการศึกษาท่ี 4 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
3 หนวยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา มีคูมือประกอบการ

ทําโครงการวิจัย อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานใหเปนกรณีศึกษา 
5.4 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงการ จากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการ
นําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอการทํางานอยางเปนระบบ และการจัดสอบการนําเสนอตอ
คณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิค
การเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และการวางตัว
ในการทํางานในบางรายวิชาท่ีเก่ียวของ และในกิจกรรม
ปจฉิมนิเทศ กอนท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และ
มีการกําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงาน ตลอดจน
กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือเปน
การฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิก
กลุมท่ีดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกัน
เปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝกใหนักศึกษามี
ความรับผิดชอบ และรูบทบาท 
-มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา
เขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริม
ความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรู ถึงผลกระทบตอตนเอง ตอสังคม และ
กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีไฟฟา 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
      นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต 
เสียสละ เปนแบบอยางท่ีดี เขาใจผูอ่ืนและเขาใจโลก สามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม  อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งตอไปนี้
ท้ัง 4 ขอ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอม ๆ กับวิทยาการตาง ๆ ท่ีศึกษา 
ดังนั้นมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 
   1. มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริตและเสียสละ 
   2. มีความรับผิดชอบตอสวัสดิภาพ และความปลอดภัยตอตนเอง และผูอ่ืน  
2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยรรม 
  กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา แตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการสงงานให
ตรงเวลา มีความซ่ือสัตย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เชน ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 
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2.13 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการรวมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการมีวินัยและเพียบพรอมของนักศึกษา ในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 
3. ปริมาณการทําทุจริตในการสอบ 
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.2 ความรู 
 2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
      นักศึกษาตองมีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนักรู
หลักการและทฤษฎี  การปฏิบัติ การวิจัยและโครงงานเพ่ือตอยอดองคความรู และใชในการประกอบ
อาชีพและชวยพัฒนาสังคม โดยตะหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ดังนั้นมาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 
  1. มีความรูและความเขาใจในหลักการ และทฤษฎี ของเนื้อหาในรายวิชา  
  2. มีความรู ความเขาใจตอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับวิชาชีพในปจจุบัน 
  3. บูรณาการความรูเพ่ือตอยอดองคความรู หรือทําโครงงาน หรืองานวิจัย  
  การทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบ ของแตละ
วิชาในชั้นเรียน รวมท้ังการวิจัยและโครงงาน ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตร 
    2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
     จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ท้ังทางทฤษฎีและฝกปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง เชน การใชสื่อ 2-3 มิติ ในการเรียนการสอน การใชวัสดุอุปกรณจริง การสืบคน
ขอมูลจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ขอมูลจากอินเตอรเน็ต การเรียนรูจากสถานการณจริง การฝก
ปฏิบัติงานในลักษณะบริษัทจําลอง การสงเสริมใหนักศึกษาสงผลงานเขาประกวด การจัดทําโครงงาน 
การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
    2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
      ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 
      1. การทดสอบยอย 
      2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
      3. ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
      4. ประเมินจากโครงงานและการวิจัยท่ีนําเสนอ 
      5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
      6. ประเมินจากรายวิชาวิจัย ฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
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2.3. ทักษะทางปญญา 
    2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
       นักศึกษาตองสามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมิน
ขอมูล แนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และใชขอมูลท่ีไดในการแกไขปญหา
และงานอ่ืน ๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ 
สามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ดังนั้น
มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 
   1.  มีทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบ 
   2. มีทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค  
   3. มีทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
      การวัดมาตรฐานสามารถทําไดโดยการออกขอสอบท่ีใหนักศึกษาแกปญหา 
อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมา หลีกเลี่ยง
ขอสอบท่ีเปนการเลือกคําตอบท่ีถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบท่ีใหมา ไมควรมีคําถามเก่ียวกับ
นิยามตาง ๆ และวัดจากการวิจัยและโครงงานท่ีนักศึกษานําเสนอ 
    2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    1. กรณีศึกษาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการพิมพ 
    2. การอภิปรายกลุม 
    3. ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
    2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
     ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบั ติงานของนักศึกษา เชน 
ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
   2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
      นักศึกษาตองสามารถปรับตัวให เขาได กับผู อ่ืน ท้ังการดําเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงานรวมกัน  มีทักษะในการเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุม สามารถแกปญหา มีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม มีความรับผิดชอบ มีการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพ ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของ
กับคุณสมบัติตาง ๆ ใหนักศึกษาระหวางท่ีสอนและฝกการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน ดังนั้นมาตรฐาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 
   1. มีความรับผิดชอบและแสดงบทบาทท่ีเหมาะสมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
   2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางเหมาะสม 
   คุณสมบัติตางๆ นี้สามารถวัดรวมกับคุณสมบัติในขอ (1), (2), และ (3) ไดใน
ระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน 
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    2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
      ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตอง
ประสานงานกับผูอ่ืน ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
       1. สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
       2. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
       3. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ  และวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานได
เปนอยางดี 
       4. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 
       5. มีภาวะผูนํา 
    2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
      ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวน
ชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล 
   2.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 
    2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยี 
      นักศึกษาตองศึกษาและทําความเขาใจ สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร มาเปนแนวทางในการแกไขปญหาและเสนอแนะ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ สามารถสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได ดังนั้นมาตรฐานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 
 1. เลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรเพ่ือตัดสินใจ 
 2. ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมายและ  
                         เสนอขอมูลสารสนเทศ 
 3. สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
  การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษา
แกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการ
วิเคราะหประสิทธิภาพตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและ
กลุมนักศึกษา สังเกตการเลือกใชเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีในหลากหลายสถานการณ 
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    2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 
      จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหผูเรียนไดวิเคราะหสถานการณจําลอง 
และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกต
เทคโนโลยีในหลากหลายสถานการณ 
    2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 
      ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของ ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด 
เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียน 
 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา     
(Curriculum Mapping) 
  แผนท่ีจะแสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามท่ีระบุใน
หมวดท่ี 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสู
ผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 

  3.1 รายวิชาการศึกษาท่ัวไปผลการเรียนรูในตาราง มีความหมายดังนี้ 
     3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      1. ใชดุลยพินิจ คานิยม ความมีเหตุผลและกฎเกณฑของสังคม 
     2. มีวินัยมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริตและเสียสละ 
    3.1.2 ความรู 
       1. มีความรูตอการดําเนินชีวิต 
       2. มีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณในปจจุบัน 
       3. ตระหนักในกฎระเบียบและขอบังคับ 
    3.1.3 ทักษะทางปญญา 
      1. ทักษะการแกปญหา 
      2. การคิดเชิงสรางสรรค 
      3. ใชทักษะทางวชิาการอยางถองแท 
    3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1. มีบทบาทเหมาะสมในการทํางาน 
     2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห 

 3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 
  1. เลือกและประยุกตเทคนิคทางสถิติ และทางตัวเลขเพ่ือการตัดสินใจ 
  2. นําเสนอขอมูลขาวสารสมํ่าเสมอ 
  3. ใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3.2 รายวิชาเฉพาะผลการเรียนรูในตาราง มีความหมายดังนี้ 
  3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   1. มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริตและเสียสละ 
   2. มีความรับผิดชอบตอสวัสดิภาพ และความปลอดภัยตอตนเอง และผูอ่ืน  
 3.2.2 ความรู 
  1. มีความรูและความเขาใจในหลักการ และทฤษฎี ของเนื้อหาในรายวิชา  
  2. มีความรู ความเขาใจตอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับวิชาชีพในปจจุบัน 
  3. บูรณาการความรูเพ่ือตอยอดองคความรู หรือทําโครงงาน หรืองานวิจัย  
 3.2.3 ทักษะทางปญญา 
   1.  มีทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบ 
   2. มีทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค  
   3. มีทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
 3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีความรับผิดชอบและแสดงบทบาทท่ีเหมาะสมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
   2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางเหมาะสม 
 3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 
 1. เลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรเพ่ือตัดสินใจ 
 2. ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมายและ  
                         เสนอขอมูลสารสนเทศ 
 3. สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปสูรายวิชา (Curriculum Mapping)รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

                 คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

       
         รายวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม และ
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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GEL1101 การใชภาษาไทย ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● 

GEL1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● 

GEL1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะการเรียน ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● 

GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● 

GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● 

GEL2203 ภาษากลุมประชาคมอาเซียน ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● 

GEL2204ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● 

GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● 

GEH2201 การพัฒนาตน ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● 

GEH2202 ความจริงของชีวิต ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปสูรายวิชา (Curriculum Mapping)รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

                 คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

       
         รายวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม 
และจริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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GEH2203 ชีวิตในสังคมพหวุัฒนธรรม ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

GEH2204 ความเปนพลเมือง ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● 

GEH2205 ทักษะชีวิตเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 

GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและ 
            การเรียนรู 

○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ 

GES1102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคณุภาพชีวิต ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ 

GES2201 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับส่ิงแวดลอม ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● 

GES2202 การคิดและการตัดสินใจ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 

GES2203 ความรูเทาทันสารสนเทศ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ 

GES2204 คณิตศาสตรเพ่ือชวีิต  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 

GES2205 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 

GES2206 ชีวิตและสุขภาพ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 
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แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะสูรายวิชา (Curriculum Mapping) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะทาง
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

EET1001  ฟสิกสสําหรับนักเทคโนโลยไีฟฟา ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET1002  คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 1 ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET1003  คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 2 ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET1004  เครื่องมือวัดไฟฟา ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 
EET1005  วงจรไฟฟากระแสตรง                                 ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 
EET1006  เขียนแบบวิศวกรรม   ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● 
EET1007  โปรแกรมคอมพิวเตอร ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 
EET1008  เทคโนโลยไีฟฟาเบ้ืองตน ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 
EET1101  อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET1301 การวิเคราะหวงจรอิเลก็ทรอนิกส ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET1302 สนามแมเหล็กไฟฟา ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET1501 วัสดุวิศวกรรมพลังงาน ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET1502 การออกแบบระบบพลงังาน ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET2001  การออกแบบระบบดิจติอล ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 
EET2002  ไมโครคอนโทรลเลอร ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 
EET2101  วงจรไฟฟากระแสสลับ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 
EET2102  เครื่องกลไฟฟา ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET2103  การออกแบบระบบสองสวาง ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะทาง
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
EET2104  การควบคุมมอเตอร ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET2201  อิเล็กทรอนิกสกําลัง ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
EET2202  การปองกันระบบไฟฟา ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
EET2203  การบํารุงรักษาระบบไฟฟา ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 
EET2204  การขับเคลื่อนดวยกําลงัไฟฟา ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
EET2301 การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 
EET2302 เทคโนโลยีสารก่ึงตัวนํา ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 
EET2303 สัญญาณและระบบ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
EET2304 หลักการสื่อสาร ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET2501 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมพลังงาน ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET2502 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET2503 เทคโนโลยีพลังงานลม ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET2504 เทคโนโลยีพลังงานความรอน ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET2505 เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวล ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET2701 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET2702 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET2703 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานสําหรับนัก
เทคโนโลยีไฟฟา           

● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 

EET3101  การเขียนแบบระบบไฟฟา ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะทาง
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
EET3102  การออกแบบและตดิตัง้ระบบไฟฟา ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ 
EET3103  เทคโนโลยเีซนเซอรและทรานสดิวเซอร ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3104  ระบบไฟฟากําลัง ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
EET3201  การบริหารโครงการทางไฟฟา ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3202  การจัดการและควบคมุคุณภาพทางไฟฟา ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3203  การจัดการพลังงานไฟฟา ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3204  พลังงานทดแทน ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3205  เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3206  โปรแกรมเมเบ้ิลลอจิกคอนโทรเลอร ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3301 เครือขายคอมพิวเตอร ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● 
EET3302 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3303 ระบบควบคุม ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3401 อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3402 ระบบสมองกลฝงตัว ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
EET3403 การประมวลผลภาพดิจติอล ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
EET3404 การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
EET3405 การเรียนรูของเครื่อง ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
EET3406 การสื่อสารไรสายและเคลื่อนท่ี ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
EET3407 การออกแบบระบบเครอืขาย ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
EET3408 การสื่อสารแบบดิจติอล ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะทาง
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
EET3501 อุปกรณวัดและควบคุมสําหรับการอนุรักษ
พลังงาน 

○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

EET3601 แหลงพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3602 การออกแบบและวิเคราะหการทดลองทาง
วิศวกรรม 

● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 

EET3603 เซลลแสงอาทิตยและการประยุกตใชงาน ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 
EET3604 ระบบและการจดัการพลังงานในอาคาร ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3605 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีพลังงาน ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3606 การประเมินวัฏจักรชีวิตสําหรับระบบพลังงาน ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3607 การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET3801  โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 1 ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● 
EET4201  นิวเมติกสอุตสาหกรรม ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET4202  การควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซ ี ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET4203  เทคโนโลยรีะบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET4401 การประมวลผลกลุมเมฆ                          ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 
EET4402 โครงขายประสาทเทียม ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 
EET4403 การจําลองวงจรดิจติอลและวงจรตรรก ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 
EET4404 การออกแบบวงจรแผนพิมพ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 
EET4405 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะทาง
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
EET4601 ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET4602 พลังงาน สิ่งแวดลอมและอาคาร ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET4603 การวางแผนและนโยบายพลังงาน ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET4604 พลังงานท่ียั่งยืน ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET4605 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงสเีขียว ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
EET4801  โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 2 ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● 
EET4901 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
ไฟฟา 

● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

EET4902 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยไีฟฟา ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 
EET4903 การเตรยีมสหกิจศึกษาเทคโนโลยไีฟฟา ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 
EET4904 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ 
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หมวดที ่5   หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและเกณฑสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟาเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2551 หมวด 4 ขอ 16 และหมวด 6 ขอ 23 และ 24 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา เปนสวนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังมหาวิทยาลัย และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได โดยมีวิธีการทวน
สอบตามความเหมาะสมในแตละรายวิชาท่ีทวนสอบ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน ในระดับ
รายวิชาอาจมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน อาจมี
การประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดย มีระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย การศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาควรเนนการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรรวมท้ังการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากลโดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

 (1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทําความเห็นตอความรูความสามารถความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

  (2) การตรวจสอบหรือสอบถามจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรืออาจใช
การสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการนั้นๆในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชนหลังจากบัณฑิตเริ่มเขาทํางานเปนตน 

 (3) การประเมินตําแหนงและหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
 (4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาส

ในระดับความพึงพอใจในดานความรูความพรอมและสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

 (5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาท่ีเรียนรวมท้ังสาขาอ่ืนๆท่ีกําหนดในหลักสูตร  ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  
รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
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 (6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษตอ
ความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
องคความรูของนักศึกษา 

 (7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมไดซ่ึง อาทิ 
  (ก) จํานวนรางวัลท่ีเขาประกวดผลงาน 
  (ข) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
  (ค) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาต ิ
  (ง) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2551 หมวด 6 
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หมวดที ่6   การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูใหกับอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ีสอนรวมท้ังจัดอาจารยพ่ีเลี้ยงคอยแนะนํา 

1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา/แขนงวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุน
ดานการศึกษาตอฝกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

 (1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดาน
การศึกษาตอฝกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

 (2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
 (1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรู

และคุณธรรม 
 (2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยสายตรง ในสาขาวิชาการ

ออกแบบตกแตงและนิทรรศการ 
 (3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 (4) ใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆของคณะ 
 (5) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร 
  1.1 ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
    1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร ตัวแทนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของจากคณะหรือมหาวิทยาลัย หรือ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินการของแตละหลักสูตรท้ังทางดาน
วิชาการและการพัฒนานักศึกษา ใหเปนไปตามาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตรกําหนดนโยบาย
ดําเนินการบริหาร จัดการงานดานวิชาการและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร การอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา ทําหนาท่ีประสานงานกับคณะและมหาวิทยาลัย
รวมท้ังเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 
    2. มีการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน 
    3. มีการมอบหมายหนาท่ีในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและ
หลักสูตร การพัฒนาและประเมินหลักสูตรตามกําหนดเวลา 
    4. มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ระบุ ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและ
แนวทางแกไขปญหา ในการบริหารหลักสูตรอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 

  การดําเนินการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรนั้น จะมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 คน และอาจารยประจําหลักสูตรตามแขนงวิชาจํานวนไมนอยกวา
แขนงวิชาละ 3 คน ประกอบดวย 
    11. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา
ระดับปริญญาโท สาขาไฟฟา อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร พลังงาน หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ  
    2. อาจารยผูสอน เปนอาจารยประจํา อาจารยพิเศษหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิ ไมต่ํากวาระดับปริญญาโทสาขาไฟฟา อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม 
คอมพิวเตอร พลังงาน หรือมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาโทท่ีมีประสบการณเก่ียวของกับรายวิชา
ในหลักสูตร 
  1.2 การประเมินผลการบริหารหลักสูตร 
    1) หลั กสูต รมีมาตรฐานตาม เกณ ฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญ าตรี 
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ใหการรับรอง 
    2) มีการประเมินหลักสูตรทุกสิ้นปการศึกษา  
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
  ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหหลักสูตรเปนไปตามปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร จึงมีการบริหารจัดการทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย  
ดังนี้ 
  2.1 การบริหารงบประมาณ งบประมาณท่ีสาขาวิชาไดรับใชดําเนินการในการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ ท่ีสงเสริมการเนียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจัดงบประมาณใน
การบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมสรางวิชาการ การจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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กิจกรรมเพ่ือสังคม การจัดทําโครงงานและการวิจัย ซ่ึงกําหนดแผนงบประมาณไวในแตละ
ปงบประมาณ 
  2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน ท่ี มีอยู เดิม สาขาวิชามีสถานท่ี เรียน ท้ังหองเรียน 
หองปฏิบัติการท่ีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานท่ีเรียน มี
ครุภัณฑประจําสถานท่ีเรียน เชน โตะ เกาอ้ี เครื่องขยายเสียง  เครื่องฉายประเภทตางๆ ยังมีแหลง
เรียนรูภายในมหาวิยาลัย  ไดแก สํานักวิทยบริการท่ีใหบริการท้ังสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออ่ืนๆ เชน  
ซีดีรอม แถบวีดีทัศน แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ท่ีจะใหผูเรียนศึกษา คนควา มีการใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจะใหนักศึกษาเขาถึงสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูไดสะดวกรวดเร็ว นักศึกษาสามารถเสนอ
ใหสํานักวิทยบริการจัดซ้ือสื่อท่ีตองการศึกษาคนควา ผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารย
ผูสอน มีหองสมุดสําหรับศึกษาคนควา หองสืบคนขอมูล และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการจัดตั้งหองสมุดประจําของสาขาวิชา เพ่ือเปนแหลง
รวบรวมหนังสือ และงานวจิยั 
  2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ไดแก 
   2.3.1 มีแหลงเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการและชุมชน 
   2.3.2 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหนักศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ 
และงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจําสาขาวิชา ซ่ึงจะทําใหมี
การจดัและใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ 
  2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร เม่ือสาขาวิชาไดจัดทรัพยากรตาง ๆใหกับ
นักศึกษา เม่ือสิ้นภาคเรียนในแตละภาคเรียนควรทําแบบสอบถามความพึงพอใจและความตองการใน
การใชทรัพยากรตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมตางๆ แลวรวบรวมประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร จัดสรรงบประมาณในสวนท่ีนักศึกษามีความตองการ 
 

3.  การบริหารคณาจารย 
 3.1   การรับอาจารยใหม 
   3.1.1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

   คณะเปนผูกํากับดูแลจํานวนอาจารยเพ่ือใหมีสัดสวนนักศึกษาตออาจารย
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยจะตองมีคุณสมบัติ  มีระบบการคัดเลือกท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร พลังงาน มาตรวิทยา หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
   3.1.2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

  ผูบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดใหมีการพัฒนาความรู
และทักษะแกอาจารยใหตรงความตองการของคณะ เพ่ือใหอาจารยสามารถปฏิบัติงานในภารกิจตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใหการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาอาจารยในทุกรูปแบบภายใต
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร คือ 
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  1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน เชน มีระบบอาจารยพ่ีเลี้ยง
อบรมวิธีการสอน การเขียนบทความทางวิชาการ การวิจัย การวางแผนประมวลการสอนรายวิชา การ
ผลิตสื่อ ตํารา การสัมมนา เปนตน 

  2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ การใหการศึกษาดูงาน การ
สงเสริมใหอาจารยผลิตงานวิชาการเพ่ือการขอตําแหนงทางวิชาการ ใหทุนการศึกษาตอในสาขาวิชาท่ี
คณะตองการหรือมีความจําเปน 
  3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

        คณะจัดใหมีการทํางานรวมกัน  โดยจัดโครงสรางองคการของคณะเปนฝายตางๆเพ่ือให
สอดคลองกับภารกิจหลักเพ่ือใหเกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมมือกันทํางาน  จัด
ใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน จะตอง
ประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผล
ทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 

 3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
        มหาวิทยาลัยมีระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการแตงต้ังอาจารยพิเศษ ซ่ึงคณะจะเปนผูเสนอ

แตงตั้งผูมีท่ีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีสาขาวิชากําหนด ไดแก ระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณการ
ทํางานและประสบการณดานวิชาการ ผลงานท่ีประจักษ  นอกจากนี้คณะมีนโยบายให เชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูประกอบวิชาชีพท่ีมีชื่อเสียงและเปนแบบอยางท่ีดีมาบรรยายพิเศษในรายวิชา 

 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  4.1   การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

         บุคลากรสายสนับสนุนใหมีการกําหนดคุณสมบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 4.2  การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

        บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร รวมท้ังเครื่องมือ อุปกรณตางๆ 
ท่ีใชในอุตสาหกรรมไฟฟา จะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก 
 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
  5.1 จัดปฐมนิเทศเพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและมีเจตคติท่ีดีตอหลักสูตรแนะแนว
วิธีการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และเกณฑการจบหลักสูตร   
แนะนําสภาพแวดลอมท่ัวไปและแหลงเรียนรูตางๆ ในมหาวิทยาลัย 
  5.2 จัดอาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีแนะนําและติดตามการเรียนของนักศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือ
ปองกันปญหาดานการเรียนการสอนท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากนี้ยังชวยใหคําแนะนําดานอ่ืน ๆ ตามความ
ตองการของนักศึกษา 
  5.3 เชิญวิทยากรจากภายนอกเพ่ือเสริมสรางการเรียนรูท้ังดานสติปญญา อารมณ และสังคม
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการเรียนยิ่งข้ึน  
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  5.4 อาจารยผูสอนทุกทานจะทําหนาท่ีเปนผูแนะนําปรึกษาแกนักศึกษา ท้ังในดานการเรียน
การสอนและดานอ่ืน ๆ 
 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
  เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ไดสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบัณฑิตจะ
ดําเนินการดังนี้ 
  6.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะดําเนินการวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน
และสังคมอยางตอเนื่อง 
  6.2 ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานอยูในหนวยงานตางๆ 
ภายหลังจากจบการศึกษาไปแลวเปนระยะ ๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบังคับบัญชาเพ่ือนรวมงาน
และตัวนักศึกษาเอง 
  6.3 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานสังคม
และสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่องตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด 
 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดาํเนินงาน

หลักสตูร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4)  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ

รายงานผลการดําเนินงานประสบการณภาคสนาม  ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ี

เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5)  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

-     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน  กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

-     

(8)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจดัการเรียนการสอน  

     

(9)  อาจารยประจําทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี

ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - -   

(12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตใหมเฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - -   
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หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1   การประเมินกลยุทธการสอน  
  กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้นพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนจากการทดสอบยอย
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา  การตอบคําถามของนักศึกษาใน
ชั้นเรียนรวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนเพ่ือตรวจสอบและจะสามารถชี้ไดวา
ผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 
  1.2   การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารย ในดานความหลากหลายของวิธี              
การสอนการจัดทําแผนบริหารการสอน การตรงตอเวลาการชี้แจงเปาหมายวัตถุประสงครายวิชาชี้แจง
เกณฑการประเมินผลรายวิชา การเตรียมตัวสอน การสรางบรรยากาศการเรียนการสอน และการใช
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะกระทําเม่ือนักศึกษาเรียนอยูชั้นปท่ี 4 และตองออกฝก
ปฏิบัติงานในรายวิชาประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด ซ่ึงจะเปนชวงเวลา
ท่ีอาจารยจะไปนิเทศกนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวาสามารถปฏิบัติงานได
หรือไม มีความรับผิดชอบและยังออนดอยในดานใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวม
และในแตละรายวิชา นอกจากนี้นักศึกษาจะตองทดสอบความรูในวิชาเฉพาะดาน ซ่ึงจะดําเนินการ
เม่ือนักศึกษาไดปฏิบัติงาน ในรายวิชาประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาเรียบรอยแลว เพ่ือ
ประเมินความรูของนักศึกษาในภาพรวมและในรายวิชาเฉพาะดาน 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต
ละรายวิชากรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆไดทันทีซ่ึงก็จะ
เปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ปท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 
 
 
 
 



89 
 

เอกสารแนบ (ในภาคผนวก) 
ภาคผนวก ก   
  คําอธิบายรายวิชา 
 
ภาคผนวก ข 

รายละอียดการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2559 
 
ภาคผนวก ค   
  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551  
 
ภาคผนวก ง   
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
 
ภาคผนวก จ 
  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯและรายงานการประชุมหรือรายงาน
การวิพากษหลักสูตร 
 
ภาคผนวก ฉ 
  ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา 
 

 

รหัสวิชา      ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา        น(บ-ป-อ) 
 
GEL1101  การใชภาษาไทย       3(3-0-6)  

Thai Usage  
หลักเกณฑแนวคิดท่ีเปนพ้ืนฐานของการสื่อสารพัฒนาทักษะของการใชภาษาไทย 

การอางอิงการเชื่อมโยงภาษาไทยในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนการสืบคนสารนิเทศและ
การนาเสนอผลงานดวยสื่อตางๆ 

Principles of communication;Thai usage skills development; Making  
reference; Thai discourse through ASEAN; Information retrieval and variety of  
presentation.  
 
GEL1102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน   3(3-0-6)  

English for Communication and informal Retrieval  
การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆในชีวิตประจาวันรวมท้ังการ 

สืบคนสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกสการอางอิงและเรียนรูจากสื่อการเรียนรูตางๆฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ 

English for daily life communication;Electronic information retrieval;  
Making references and learning from electronic databases and printing materials.  
 
GEL1103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะการเรียน   3(3-0-6)  

English for Communication and Study Skills  
การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการใหขอมูลการสรุปความและแสดงความ 

คิดเห็นกลวิธีการอานการเขียนในชีวิตประจาวันการอางอิงและการใชพจนานุกรมเพ่ือการอานและ
การเขียนโดยใชสื่อระบบสารนิเทศและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

English for communication, including giving information, making sum 
mary and expressing opinion; Reading strategies;Writing in daily life; Making references 
and dictionary application for reading and writing; Information system and electronic 
databases application.  
 
 
 
 
 
 
 



91 
 
รหัสวิชา    ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา        น(บ-ป-อ) 
 
GEL2201  ภาษาไทยเชิงวิชาการ      3(3-0-6)  

Thai for Academic Purpose  
ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาเรียนรูการสื่อสารการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการการ 

เขียนรายงานและผลงานการอางอิงการใชสารนิเทศเพ่ือการสืบคนขอมูลจากสื่อหลากหลายท้ังสื่อ
สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการนาเสนอรายงานและการเขียนงานวิจัยเบื้องตนในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของ 

Thai for study skills and communication; Expressing academic opinion;  
Writing report and academic works; Making references; Information retrieval via  
printing and electronic materials for basic research, report presentation or other  
academic works related. 
 
GEL2202  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ              3(3-0-6)  

English for Academic Purpose 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาเรียนรูการสื่อสารการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการการ 

เขียนรายงานและผลงานการอางอิงการใชสารนิเทศเพ่ือการสืบคนขอมูลจากสื่อหลากหลายท้ังสื่อ
สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเขียนงานวิจัยเบื้องตนและการนาเสนอรายงานหรือผลงานใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

English for study skills and communication; Expressing academic opin 
ion; Writing report and academic works; Making references; Information retrieval via 
printing and electronic materials for basic research, report presentation or other  
academic works related.  
 
GEL2203  ภาษากลุมประชาคมอาเซียน     3(3-0-6)  

ASEAN Languages  
การพัฒนาทักษะทางภาษาดานการฟงการพูดการอานการเขียน ในกลุมประเทศ 

ประชาคมอาเซียนสาหรับการสื่อสารและทาความเขาใจดานสังคมประเพณีและวัฒนธรรม (ตามความ
สนใจ 1 ภาษา)  

ASEAN language development on listening, speaking, reading and writ 
ing; Communication and understanding on ASEAN social, tradition and culture.  
(Depending on individual interest.)  
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รหัสวิชา    ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา        น(บ-ป-อ) 
 
GEL2204 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ    3(3-0-6) 
  Thai for Careers 

การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การบันทึกเรื่องราว การจดบันทึก การอาน  
การฟง การดูและการพูด ท่ีมีความสําคัญตอวิชาชีพ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพ และ
พัฒนาอาชีพ 
 The use of Thai in daily life, journal keeping, note taking, reading,  
listening, viewing and speaking essential for career studies as foundation for future 
careers and career development. 
 
GEH1101  สุนทรียภาพกับชีวิต      3(3-0-6)  

Aesthetic Appreciation  
การสรางประสบการณการรับรูและเขาใจดานศิลปะดนตรีนาฏศิลปและการแสดง 

ของไทยและกลุมประชาคมอาเซียนโดยผานกระบวนการพ้ืนฐานทางสุนทรียศาสตรเพ่ือนําไปสูความ
ซาบซ้ึงและเห็นในคุณประโยชนในดานความงามทางศิลปกรรมศาสตร 

Acknowledgement and understanding on Thai and ASEAN arts, music,  
dramatic arts and performances via aesthetic foundation leading to appreciation and 
value recognition on artistic beauty. 
 
GEH1102  สังคมไทยในบริบทโลก      3(3-0-6)  

Thai Society in Global Context  
แนวความคิดพ้ืนฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจการศึกษาการเมืองของ 

ไทยความสัมพันธและบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากลโดยเนนการศึกษา
ดานผลประโยชนความรวมมือท่ีไทยไดรับจากการเขาเปนสวนหนึ่งในประชาคมโลก 

Basic notion on Thai social, economic, education and politics; Rela 
tionship and role of Thailand in global and ASEAN contexts with concentration on 
benefits and cooperation gained as global member. 
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รหัสวิชา      ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา        น(บ-ป-อ) 
 
GEH2201  การพัฒนาตน       3(3-0-6)  

Self Development 
หลักการพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษยการเขาใจตนเองและผูอ่ืนความภาคภูมิใจใน 

ตนเองแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตนกระบวนการและวิธีการพัฒนาตนการสรางสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลทักษะการจัดการอารมณการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตและการดาเนินชีวิตท่ีมีคุณคาอยางมี
ความสุข 

Basic principle of human behavior; Self and others understanding; Self  
dignity; Self development theories; Self development process and methods;  
Interpersonal skills development; Emotional management; Risk behavior prevention 
and ways to live a happy life.  
 
GEH2202  ความจริงของชีวิต      3(3-0-6)  

Truth of Life  
การเขาใจความจริงของชีวิตตามหลักธรรมเพ่ือกําหนดเปาหมายและการดารงชีวิต 

ในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒนการนาหลักศาสนธรรมและทักษะชีวิตไปประยุกตใชพัฒนาตนเองใหมี
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการดารงตนในสังคมอยางมีความสุข 

Understanding facts of life according to Dharma principles for identify 
ing goal and pattern of life; Application of religious Dharma and life skills for self  
development on ethics and morality.  
 
GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
  Life in Multicultural Society 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตมีความรู ความเขาใจ และมีเจต 
คติท่ีดีตอการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good  
attitudes towards living with others in multicultural society. 
 
GEH2204 ความเปนพลเมือง      3(3-0-6) 
  Civil Education 

ความหมายและความสําคัญ บทบาทหนาท่ี พันธะทางสังคม จิตสํานึกทางคุณธรรม  
จริยธรรมและการพัฒนาจิตสาธารณะของพลเมือง เพ่ือการเปนพลเมืองท่ีดีตามหลักประชาธิปไตย 

The definition and the essence of role and responsibility in society,  
moral and ethical consciousness, and the development of people’s public mind for 
good citizens.   
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รหัสวิชา    ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา        น(บ-ป-อ) 
 
GEH2205 ทักษะชีวิตเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ    3(3-0-6) 
  Life Skills for The Absolute Human 

การเรียนรู และการพัฒนาทักษะท่ีสําคัญของการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ ใน 
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสงเสริมการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
Learning and developing life skills essential for quality living in the 21st century and 
for the facilitation of being absolute human 
 
GES1101  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู  3(3-0-6)  

Information Technology for Communication and Learning  
หลักการความสาคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศในการสืบคน 

การสรางสารนิเทศการใชขอมูลสารสนเทศตลอดจนการแสวงหาความรูจากสื่อตางๆและฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรูบนเครือขายคอมพิวเตอร 

Principles and importance of IT system and information system for re 
trieval; Setting information; Information usage and searching from various forms of 
resources, including electronic databases for communication development and  
on-line study. 
 
GES1102  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต   3(3-0-6)  

Science and Technology for Quality of Life 
บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพลังงานการสื่อสารและโทรคมนาคม 

การสงเสริมและดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตความปลอดภัยในการใชยาและสารเคมีในชีวิตท้ังทางดาน
กายภาพและชีวภาพท่ีมีตอคุณภาพชีวิต 

Role and development of science and technology, energy, communi 
cation and telecommunication; Physical and mental health care and promotion; 
Safety on drugs and chemicals application in daily life physically and biologically. 
 
GES2201  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม    3(3-0-6)  

Science and Technology for Environment  
ความสาคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ 

สิ่งแวดลอมระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอมแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

Importance and effects of science and technology development to 
wards environment, ecosystem and natural resources; Biodiversity and conservation; 
Environmental pollution; Natural resources and eco environments management.  
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รหัสวิชา    ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา        น(บ-ป-อ) 
 
GES2202  การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6)  

Thinking and Decision Making  
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษยการคิดข้ันวิเคราะหสังเคราะหและประเมิน 

คาการใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผลในการตัดสินใจการใชขอมูลและเหตุผลในกระบวนการแกปญหามี
การบูรณาการเครื่องมือคุณภาพรวมกับการคิดสาหรับการตัดสินใจในชีวิตประจาวัน 

Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and  
evaluative thinking; Rational for decision making; Application of data and reason for 
problem solving process; Integration of qualitative tools for decision making in daily 
life.  
 
GES2203  ความรูเทาทันสารสนเทศ      3(3-0-6)  

Information Literacy 
ความสาคัญของขอมูลสารสนเทศการเขาถึงแหลงสารสนเทศไดเร็วและมี 

ประสิทธิภาพประเมินสารสนเทศไดอยางมีวิจารณญาณใชและจัดการสารสนเทศไดตรงและสรางสรรค
ประยุกตความเขาใจเชิงจริยธรรมและเชิงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเขาถึงและการใชสารสนเทศ 

Importance of information data; Efficient access to information  
sources; Considerate information assessment; Creative information usage and  
management; Ethical and legal application on information access and usage.  
 
GES2204  คณิตศาสตรเพ่ือชีวิต      3(3-0-6)  

Mathematics for Life  
หลักการและวิธีทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันนิติกรรม 

สัญญาและตราสารหนี้ตางๆดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสหรือโปรแกรมสาเร็จรูปอยางงาย 
Mathematical principles and approach related to daily life, making  

legal contract and bond via electronic devices or basic instant program. 
 
GES2205  นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(3-0-6)  

Recreation for Quality of Life  
แนวคิดทฤษฎีและความสัมพันธระหวางปจจัยซ่ึงสงอิทธิพลตอเจตคติและพฤติกรรม 

นันทนาการการออกแบบกิจกรรมนันทนาการอยางเปนระบบและการนาเอากิจกรรมนันทนาการไปใช
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคลกลุมและชุมชน 

Concepts, theories and relationship among related factors affecting  
recreational attitudes and behaviors; systemized recreational program design;  
Application of recreational activities for developing quality of life at individual level, 
group level and community level. 
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GES2206 ชีวิตและสุขภาพ       3(3-0-6) 
  Life and Health 

การดูแลชีวิตและสุขภาพ ในมิติการปองกัน การสงเสริม การรักษา และการฟนฟู  
 เก่ียวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ  ตลอดจนนําความรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

Health care in the dimension of prevention, promotion of health,  
treatment, and rehabilitation in terms of life, genders, ages, nutrition, including the 
application of health science in daily life.  
 
EET1001 ฟสิกสสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา     3(3-0-6) 
  Physics for Electrical Technologists  

 กลศาสตรการเคลื่อนท่ี กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน โมเมนตัม งานและพลังงาน  
การสั่นสะเทือนและคลื่น  การส งผ านความรอน ความรู เบื้ องตน เก่ียวกับแม เหล็ก ไฟฟ า 
กฎของคูลอมบและความเขมสนามไฟฟา ไฟฟาสถิต ศักดิ์ไฟฟา และกระแสไฟฟา 

The mechanics of movement; Newton's laws of motion, momentum, 
work and energy, vibration and waves, heat transfer; The introduction to             
electromagnetism, Coulomb's law and the electric field intensity, static electricity, 
electric potential and currents. 

 
EET1002 คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 1 3(3-0-6) 
 Mathematics for Electrical Technologists 1  

ระบบจํานวนจริง เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิต ความตอเนื่อง การหาอนุพันธ และการ
อินทิเกรตของฟงกชันคาจริงหนึ่งตัวแปร เทคนิคการอินทริเกรต อินทริกรัลไมตรงแบบ การ
ประยุกตใชทางเทคโนโลยีไฟฟา 

 Real number system; Limit continuity; Differentiation and integration of 

real-valued functions of a real variable; Techniques of integration, improper integrals; 

Applications of differentiation and integration for electrical technology 
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EET1003   คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 2 3(3-0-6) 
 Mathematics for Electrical Technologists 2  

สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ
สามัญอันดับหนึ่งและอันดับสอง  สมการเชิงอนุพันธยอย จํานวนเชิงซอน การดําเนินการจํานวน
เชิงซอน เมทริกซ ตัวกําหนด การดําเนินการเมทริกซ การประยุกตใชทางเทคโนโลยีไฟฟา 

First and second order differential equations and their solutions;     
Partial differential equations, Complex number, complex number operations, matrix, 
determinant; Applications for electrical technology 
 
EET1004 เครื่องมือวัดไฟฟา  3(2-2-5) 
 Electrical Instruments  

หลักการเบื้องตนการวัด หนวยวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา มาตรฐานและการสอบ 
เทียบเครื่องมือวัด มัลติมิเตอร เครื่องวัดกําลัง ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณ เทคนิคทาง
ดิจิตอลในการวัด สัญญาณรบกวน เทคนิคในการปรับปรุงอัตราสวนของการวัดตอสัญญาญรบกวน 
  Fundamental of measurement, units and electrical instrument,    
standard and calibration of instruments, multi-meters, power meters, oscilloscopes, 
generators, digital techniques in measurement, noise, signal-to-noise ratio enhance-
ment techniques  

 
EET1005 วงจรไฟฟากระแสตรง  3(2-2-5) 
 Direct Current Circuits  

ปริมาณและหนวยการวัด  แรงดัน กระแส ความตานทาน กฏของโอหม พลังงานและ
กําลังงาน วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม ทฤษฏีเทวินิน ทฤษฏีนอรตัน ทฤษฏีการทับซอน การ
วิเคราะหแบบก่ิง ลูป และโหนด การประยุกตใชทางไฟฟา 

Quantities and units, voltage, current, resistor, Ohm’s law, energy and 

power; Series circuits, parallel circuits, series-parallel circuits; Thevenin theorem;   

Norton theorem; Superposition theorem; Branch, loop, and node; Electrical          

applications 
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EET1006 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-2-5)
 Engineering Drawing  

เทคนิคการราง เรขาคณิตประยุกต การเขียนรูปภาพและแบบออโธกราฟก ภาพตัด 
 ภาพดานพิเศษ การสรางแผนคลี่ การกําหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน การเขียนอักษรเชิง
วิศวกรรม คอมพิวเตอรชวยงานออกแบบ 
  Sketching techniques, applied geometry, pictorials and orthographic 
drawing, section views, auxiliary views, pattern development, dimension and        
tolerance setting, engineering lettering, computer-aided design 
  

EET1007 โปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
 Computer Programming 
          ข้ันตอนวิธีและผังงาน หลักการในการเขียนโปรแกรม ไดแก แบบชนิดขอมูล ตัว
ปฏิบัติการ ตัวแปร คาคงท่ี และนิพจน โครงสรางควบคุมไดแก ลําดับ การตัดสินใจ การทําซํ้า 
โปรแกรมยอย โครงสรางขอมูล ตัวชี้ 
  Algorithm and flowchart, concepts of programming languages: data 
types, operators, variables, constants and expression, control structures: sequences, 
decision, repetition, sub-program, data structure, pointers     

  
EET1008 เทคโนโลยีไฟฟาเบ้ืองตน  3(2-2-5) 
 Introduction in Electrical Technology 
 การกําเนิดแรงเคลื่อนไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา  หนวยและการวัดคาทางไฟฟาระบบ
จําหนายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ความปลอดภัยในงานไฟฟา ตูควบคุมระบบไฟฟา การติดตั้งไฟฟาใน
อาคาร อุปกรณตัดตอน สายไฟฟา สายสัญญาณสื่อสาร ทอสาย การตอลงดิน ระบบปองกันฟาผา 
 Electromotive force, generator, measuring and electrical units,          
distribution line system, transformer, electrical safety, panel board, electrical        
installations in buildings, circuit breakers, wires, cables, conduits, grounding, lightning 
protection   system. 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 
รหัสวิชา      ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา        น(บ-ป-อ) 
 
EET1101 อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน  3(2-2-5) 
 Basic Electronics  

คุณสมบัติท่ัวไปของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสออปแอมป ไอซีตั้งเวลาและการประยุกตใช
งานวงจรอิเล็กทรอนิกสวงจรแหลงจายไฟฟา วงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
กําลังเบื้องตน การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนและการทําแผนลายวงจร 
 Characteristics of electronicsdevices, Op-amp, timer IC, and application 
in electronics circuits, power supply, voltage regulator;  Basic ofpower electronics  
devices, basic electronics circuit assembly and printed circuit board 
 
EET1301 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส  3(2-2-5) 

Electronics Circuit Analysis 
คุณสมบัติทางไฟฟาของไดโอด ไบโพลารทรานซิสเตอร และทรานซิสเตอรสนามไฟฟา 

วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่น การประยุกตใชงานไดโอด การไบแอส
ทรานซิสเตอร คุณสมบัติของตัวขยาย ตัวขยายแรงดัน ตัวขยายกระแส วงจรขยาย การอานคูมือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

Electrical characteristic of diodes, bipolar transistors, and field effect 
transistors, half-wave rectifier, full-wave rectifier; Applications of diode, bias, amplifier 
properties, voltage amplifiers, current amplifiers, amplifier circuits; Electronic devices 
specification sheet 
 
EET1302 สนามแมเหล็กไฟฟา   3(3-0-6) 
 Electromagnetic Field 
 การวิเคราะหเวกเตอร กฏของคูลอมบ ความเขมสนามไฟฟา ความหนาแนนฟลั๊กซ
ไฟฟา กฏของเกาสและไดเวอรเจนส พลังงานและศักยไฟฟา ตัวนํา ไดอิเล็กตริกและความจุ 
สนามแมเหล็กคงตัว แรงแมเหล็ก ความเหนี่ยวนํา สมการแม็กเวลล 

Vector analysis, Coulomb’s Law, electric field Intensity, electric flux 
density, Gauss’s Law and divergence, energy and potential, conductor, dielectrics and 
capacitance; The steady magnetic field, magnetic forces, iInductance; Maxwell’s 
Equation 
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EET1501 วัสดุวิศวกรรมพลังงาน   3(2-2-5) 

Energy Engineering Materials 
ชนิดและประเภทวัสดุพลังงาน คุณลักษณะวัสดุพลังงาน การวิเคราะหโครงสรางทางเคมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ือการผลิตวัสดุพลังงาน คุณสมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางคุณสมบัติ กระบวนการผลติและการใชงาน 
 Type of energy material; Characteristics of energy material; Analysis of 
chemical structure; Quality and standards for production of energy material;        
Mechanical properties and deterioration of material; The relationship between   
properties structure; Production process and uses 
 
EET1502 การออกแบบระบบพลังงาน   3(2-2-5) 
 Energy System Design 

การออกแบบระบบท่ีทํางานได หรือระบบท่ีเหมาะสม เศรษฐศาสตรวิศวกรรม การ
สรางสมการสําหรับระบบพลังงานดวยขอมูลจากการทดลอง การสรางชุดสมการของระบบพลังงาน
ทางทฤษฎี การสรางสมการและจําลองของระบบพลังงาน เทคนิคเฉพาะสําหรับการคนหาคาท่ี
เหมาะสมของระบบพลังงาน 
 Designing a workable system or an optimum system; Engineering     
economics; Equipment using experimental data; Modelling of energy equipment 
based upon physical laws; Energy system modelling and simulation; Selected       
optimization techniques for energy system 
 
EET2001 การออกแบบระบบดิจิตอล  3(2-2-5) 
 Digital System Design  

         ระบบตัวเลข รหัส พีชคณิตบูลีน ลอจิกเกต ตารางความจริง แผนผังคารโน วง 
จรตรรก วงจรเชิงจัดหมู ฟลิปฟลอบ วงจรนับ วงจรเลื่อนขอมูล วงจรลําดับแบบซิงโครนัสและอะ
ซิงโครนัส 

Number systems, codes, Boolean algebra, logic gates, truth tables, 
Karnaugh maps, logic circuits, combinational logic circuits, flip-flops, counters, shift 
registers, synchronous and asynchronous sequential circuits 
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EET2002 ไมโครคอนโทรลเลอร  3(2-2-5) 
 Microcontroller  
                   ไมโครคอนโทรเลอรตระกูลตาง ๆ สถาปตยกรรม ระบบบัส หนวยความจําขอมูล 
 การเชื่อมตอหนวยความจํา พอรทแบบขนานและอนุกรม โครงสรางการขัดจังหวะและการจัดลําดับ
ความสําคัญ การออกแบบซอฟทแวร อินพุตและเอาทพุทพอรท การเชื่อมตออุปกรณภายนอกตั้งแต 1 
ตัวข้ึนไป การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรเลอรในระบบควบคุม 
  Microcontroller families, architectures, bus systems, data memory unit, 
memory interface, parallel and serial ports, interrupt concepts and priority, software 
design, input/output ports, interface to one or more peripheral devices, microcon-
troller applications for control systems 
 
EET2101 วงจรไฟฟากระแสสลับ   3(2-2-5) 
 Alternating Current Circuits  

การกําเนิดไฟฟากระแสสลับ  โครงสรางของระบบไฟฟา  คุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ไฟฟากระแสสลับรูปคลื่นไซนคาบเวลา  ความถ่ี  สมการชั่วขณะ  สมการเฟสเซอร  ประเภทของภาระ  
กําลังไฟฟาในระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส  วงจรไฟฟาแบบอนุกรม ขนานและผสม  การวิเคราะห
วงจรไฟฟากระแสสลับ 

The generating of alternating current, electrical distribution system, 
basic of sinusoidal waveforms, period, frequency, instantaneous value, phasor      
diagram, load (R, L and C) in AC circuit; Power in single phase and three-phase circuit, 
seriesparallel and combination circuits, ac circuit analysis 

 
EET2102 เครื่องกลไฟฟา    3(2-2-5) 
 Electric Machinery 

ห ลั ก ก า ร แ ป รส ภ าพ พ ลั ง ง าน   ว งจ รแ ม เห ล็ ก ไฟ ฟ า   ห ลั ก ก า ร ทํ า งาน 
การทดสอบและการใชงานเครื่องกําเนิดไฟฟา  หมอแปลงไฟฟา และมอเตอรไฟฟา 

The principles of energy conversion, electromagnetic circuit, principle, 
test and application of generator transformer and electric motors.   
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EET2103 การออกแบบระบบสองสวาง  3(3-0-6) 
 Illumination System Design 

พฤติกรรมของแสง  การมองเห็น  กฎการสองสวาง  แหลงกําเนิดแสง  ประเภท  
องคประกอบ และการใชงานหลอดไฟฟา  ดวงโคม  การออกแบบระบบสองสวางภายใน 
อาคารและภ ายนอกอาคาร  การใช โป รแกรมคอม พิ วเตอรออกแบบระบบส อ งสว า ง  
การอนุรักษพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวาง 

Light behavior, vision, illumination rules, light sources, classification, 
structure and application of the electric lamps, luminaires, indoor and outdoor     
illumination system design, illumination system design using computer software, the 
electrical energy conservation in lighting system.    

 
EET2104 การควบคุมมอเตอร   3(2-2-5) 

Motors Control 
การควบคุมมอเตอรดวยแมคเนติกคอนแทคเตอร  การเริ่มเดินแบบโดยตรง        

การควบคุมแบบเรียงลําดับ  การกลับทางหมุน  การควบคุมแบบสตาร-เดลตา การควบคุมความเร็ว 
การควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอรเบื้องตน 

Electric motors control using magnetic contactor, direct-online starting, 
sequential control, reversing control, star-delta starting, speed control, the basic of 
motor control using programmable logic controller.     
 
EET2201  อิเล็กทรอนิกสกําลัง  3(2-2-5) 
 Power Electronics 

คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง  ไดโอดกําลัง ทรานซิสเตอรกําลัง เอสซี
อาร จีทีโอ มอสเฟทกําลัง ไอจีบีที  คุณลักษณะของแกนหมอแปลงไฟฟากําลังและหมอแปลงไฟฟา
ความถ่ีสูง  วงจรแปลงกําลังจากเอซีเปนดีซี  ดีซีเปนดีซี  ดีซีเปนเอซีและเอซีเปนเอซี  การประยุกตใช
อิเล็กทรอนิกสกําลัง  แหลงจายกําลังสวิทชิ่ง  วงจรขับและการควบคุมสัญญาณการจําลองการทํางาน
ดวยคอมพิวเตอร 

Characteristics of electronic power devices, power diodes, power     
transistors,  SCR, GTO, MOSFET, IGBTs, characteristics of the power transformers and 
high frequency transformer, AC to DC, DC to DC, DC to AC and AC to AC; The        
application of power electronics, switching power supply, drive and control circuits, 
computer simulation. 
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EET2202 การปองกันระบบไฟฟา  3(3-0-6) 
 Power System Protection  

ปญหาและผลกระทบท่ัวไปในระบบไฟฟา  สวนประกอบสมมาตรและการคํานวณ
กระแสลัดวงจร  ระบบการปองกันเม่ือลัดวงจร  หลักการ คุณสมบัติของเบรกเกอร ฟวส รีเลย และ
การปองกันระบบจาย ระบบสง  อุปกรณปองกันฟาผา แรงดันเกิน กระแสไหลลงดินและลัดวงจร 

Fault and effects in power system, symmetrical component and short 
circuit current calculation, short circuit protection, principle and characteristics of 
fuses and protective relays, transmission and distribution system protection, lightning 
and over-voltage protection devices, earth fault and current.         
 
EET2203 การบํารุงรักษาระบบไฟฟา   3(2-2-5) 
 Electrical System Maintenance 

หลักการปฏิบัติงานบํารุงรักษาไฟฟาการบํารุงรักษาแบบเชิงปองกันการบํารุงรักษาเชิง
แกไขปรับปรุงการบํารุงรักษาอุปกรณในสถานีไฟฟา ระบบจําหนายไฟฟา ระบบไฟฟาสําหรับอาคาร
และโรงงานอุตสาหกรรม  

The conceptof electrical maintenance, preventive maintenance,       
corrective maintenance, the maintenance of electrical equipment and electrical    
systems, substation, distribution system, electrical systems in buildings and factory 

 
EET2204 การขับเคล่ือนดวยกําลังไฟฟา  3(3-0-6) 
 Electrical Drives 

ระบบการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรงดวยวงจร AC-DC Converter และวงจร 
Chopper  การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสสลับดวยอินเวอรเตอร ไซโครคอนเวอรเตอร  การ
ขับเคลื่อนมอเตอรแบบสเต็ปปง มอเตอรแบบไรแปรงถาน  การจําลองการขับเคลื่อนดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

The concept of DC motor drives system with AC-DC Converter and 
chopper; The concept of AC motor drives with inverter and cyclone converter,   
stepping motor drives, brushless motor drives, simulation of motor drives. 
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EET2301 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 
 Electronics Circuit Design  

วงจรขยาย ผลการตอบสนองความถ่ี ความถ่ีต่ําคัทออฟ ความถ่ีสูงคัทออฟ หลักการ
สรางวงจรขยายแถบความถ่ีกวาง วงจรขยายท่ีมีการปอนกลบั การปอนกลับแบบลบ การปอนกลับ
แบบบวก วงจรออสซิลเลเตอร วงจรขยายกําลัง  

Amplifier circuits, frequency response, low frequency cutoff, high      

frequency cutoff; Concept of a construction of wide band frequency amplifiers, 

feedback amplifiers, negative feedback, positive feedback; Oscillator circuits; Power 

amplifiers  

EET2302 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา   3(3-0-6) 
Semiconductor Technology  
ทฤษฏีสารก่ึงตัวนํา วัสดุสารก่ึงนํา ผลึกสารก่ึงตัวนํา สารก่ึงตัวนําบริสทธิ์ สารก่ึงตัวนํา

ไมบริสุทธิ์ สารเจือ การเกิดอิเล็กตรอนและโฮล  ระดับเฟอรมิ  การนําไฟฟาของสารก่ึงตัวนํา 
เทคโนโลยีการสรางอุปกรณสารก่ึงตัวนํา คุณสมบัติการทํางานของอุปกรณสารก่ึงตัวนําแบบตาง ๆ  

Theory of semiconductor devices, semiconductor materials, intrinsic and 

extrinsic semiconductors; Electron and hold forming, fermi level, electrical         

conductivity of semiconductor; Concept of semiconductor device fabrication,     

properties of semiconductor devices 

EET2303 สัญญาณและระบบ   3(3-0-6) 
Signals and Systems  

 ระบบสัญญาณแบบตอเนื่อง ระบบสัญญาณแบบไมตอเนื่องและระบบ การวิเคราะห
สัญญาณแบบตางๆ การใชอนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร การแปลงแบบ Z การคอนโวลูชั่นของ
สญัญาณ การแซมปลิ้ง  ตัวแปรสถานะ การแทนระบบบนโดเมนเวลาและความถ่ี การตอบสนองของ
ระบบ 
 Continuous signal, discrete signals, signal analysis using fourier analysis, 
fourier transformation, Z-transformation, convolutions of signals, sampling theory, 
state variable; Time domain and frequency domain representation of a system,    
system responses 
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EET2304 หลักการส่ือสาร    3(3-0-6) 

Principle of Communication  
 หลักการของระบบสื่อสาร การวิเคราะหรูปคลื่น ความนาจะเปนและตัวแปรสุม 
สัญญาณรบกวน  และกระบวนการสุม สัญญาญเบสแบนดและแบนดพาส การมอดูเลตสญัญาณแบบ
ดิจิตอลและอนาล็อก  ทฤษฎีขาวสารและการเขารหัส 

 Principle of communications, waveform analysis, probability and     
random variables, noise, random processes, base-band and pass-band signals; Anolog 
and digital modulations; Information theory and conding 

 
EET2501 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมพลังงาน  3(3-0-6) 

Economics for Energy Engineering  
  ความหมายของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม การวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิ การวิเคราะห 

มูลคารายป การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน การวิเคราะหผลประโยชนตอเงินลงทุน การคิดคาเสื่อม
ราคา การวิเคราะหจุดคุมทุน แนวคิดและวิธีการจัดการสมดุลดานพลังงาน 
 Definition of economics engineering, analysis of net present value,   
analysis of annual value, analysis rate of return, analysis of interest on investments, 
depreciation, analysis break event point; Concept and manage the energy balance 
method 

 
EET2502 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย  3(2-2-5) 

Photovoltaic Technology  
ธรรมชาติของรังสีดวงอาทิตย การวัดและวิเคราะหขอมูลจากขอมูลรังสีอาทิตย

เฉพาะท่ี การสงผานและการดูดกลืนรังสีของตัวกลางก่ึงโปรงแสง ลักษณะพ้ืนท่ี ทฤษฎีของตัวเก็บรังสี
ดวงอาทิตยแบบแผนราบและแบบโฟกัส การผลิตกําลังไฟฟาจากแสงอาทิตยและการแปลงสภาวะโฟ
โตโวตาอิค การใชงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย การวิเคราะหระบบและการประยุกตใชกับ
พลังงานรูปแบบอ่ืน 
  Nature of solar radiation, measurement and analysis of local solar  
radiation data, transmission and absorption of partially transparent media, selective 
surfaces; Theories of flat plate and focus collectors, electricity generation of solar 
energy and photovoltaic conversion, uses of solar energy system, analysis system 
and uses applied with other energy sources 
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EET2503 เทคโนโลยีพลังงานลม   3(2-2-5) 

Wind Energy Technology 
ศักยภาพของพลังงานจากลม คุณลักษณะและการใชงานกังหันลมแตละประเภท 

หลักการทางอากาศพลศาสตร การออกแบบกังหันลมประเภทตางๆ การควบคุมการทํางานของกังหัน
ลม การกักเก็บพลังงานและการเชื่อมตอเขาสูตอผลผลิตไฟฟาเขาสูระบบจายไฟหลัก ระบบผลิต
รวมกับแหลงพลังงานอ่ืน 
 Wind turbine engineering, wind characteristic, potential of wind power; 
Characteristics and usage of each type of wind turbines, principles of aerodynamics, 
design of various types of wind turbines, operation controls, energy storage and  
connection to grid power, co-generation with other energy sources 
 
EET2504 เทคโนโลยีพลังงานความรอน  3(2-2-5) 

Thermal Energy Thechnology 
 ความหมายและประเภทความรอน การถายเทความรอน สารทําความเย็น ระบบการ

ทําความเย็นและปรับอากาศ ฉนวนกันความรอน หอระบายความรอน การซอมและบํารุงรักษา 
เทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน ปฏิบัติการตรวจวัด การวิเคราะหสมรรถนะและประสิทธิภาพ 
 Definition and type of heat, heat transfer, refrigerants, cooling and air 
conditioning systems, insulation, cooling tower, heat rejection tower, repair and 
maintenance, energy conservation technology, laboratory measurements, analysis of 
performance and efficiency  

 
EET2505 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล   3(2-2-5) 

Biomass Energy Technology 
แนวความคิดเก่ียวกับชีวมวลและการแปรรูปพลังงาน การใชประโยชนจากชีวมวล 

กระบวนการทางดานเคมีและการสังเคราะหแสง การใชแสงในการผลิตไฮโดรเจน กระบวนการหมัก
และการเปลี่ยนแปลงของเสียจากทางการเกษตรเปนเชื้อเพลิงทางเลือก การหมักแอลกอฮอล การ
ผลิตมีเทน การพิจารณาดานเศรษฐศาสตรและวิศวกรรมของถังหมักชีวภาพ 
 Concepts of biomass and energy conversion, utilization of biomass in 
food  fiber chemicals and fuel, photo-chemical reactions and photosynthetic process 
in plants photo-production of hydrogen, fermentation process and conversion of  
agricultural wastes to viable fuel alternative, alcoholic fermentation, methane     
production, engineering and economic consideration of bio-digesters 
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EET2701      ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
     English for Industrial Technologists 

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานดานอุตสาหกรรม  โดยมุงพัฒนาและฝกฝน
ทักษะดานการอาน การเขียน การฟง และการพูดในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับงานอุตสาหกรรม เชน 
การอานบทความ  ดานเทคนิค บันทึกขอความ คูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ  
ตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม เขียนรายงานสั้น ๆ  บรรยาย และนําเสนอ รวมท้ังการเขียนประวัติ
ตัวเอง  การกรอกใบรับสมัครงาน   
 The use of English for communication in industry whichapproach to    
develop and practice skill in reading, writing, listening and speaking foractivities in  
industries such asreading technical articles, memorandum, instruction manual of 
tools, equipment, machines, products based on industry standard, short-report    
writing, describing things, presentations,including resume writing and filling in the   
application forms.  
 
EET2702      ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา  3(3-0-6) 
     English for Electrical Technologists 

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบคนในงานดานเทคโนโลยีไฟฟา โดยมุง
พัฒนาและฝกฝนทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนท่ีเก่ียวของกับงานดานเทคโนโลยี
ไฟฟา  เชน บทความทางวิชาการ ขอมูลดานเทคนิค คูมือการติดตั้งและการใชงาน วัสดุหรืออุปกรณ 
การฝกการบรรยายนําเสนอผลงาน 

       The use of English for communication and data searching for electrical 
technology works which approach to develop and practice in listening, speaking, 
reading and writing skill for activities in electrical technology works such as technical 
articles, technical data, instruction manual of installation and operation, equipment, 
materials, practice describing things and presentations 
 
EET2703      ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา           3(3-0-6) 
                  English for Giving Presentations in Electrical Technologists 

วิธีการนําเสนอดวยภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับสถานการณ การสรางสื่อในการ
นําเสนอดวยภาษาอังกฤษ ขอความ กราฟ  แผนภูมิ ประกาศ  แผนพับ  การจัดปายนิทรรศการ การ
นําเสนอท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีไฟฟาดวยภาษาอังกฤษ 

Presentation in English to suit the situation, creating materials to present 
with English messages, graphs, charts announced, brochures, the exhibition banners, 
presentation about electric technology in English 
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EET3101 การเขียนแบบระบบไฟฟา   3(2-2-5) 
 Electrical System Drawing  

ชนิดและหลักสําคัญของแบบระบบไฟฟา  ข้ันตอนการจัดทําแบบระบบไฟฟา  การ
เขียนไดอะแกรมการเดินสาย เสนเดี่ยว แบบแสดงการทํางาน  บล็อกไดอะแกรม  ไรเซอรไดอะแกรม  
การเขียนตารางแสดงรายการโหลด  วงจรยอย  สายปอน  สายเมนและหมอแปลงไฟฟา  กรณีศึกษา
แบบงานระบบไฟฟา 

Types and concepts of electrical drawing,sequence of electrical     
drawings, schematics diagrams, single line diagrams, shop drawings, detail drawings, 
block diagram, riser diagrams, load schedules, blanch circuits, feeder circuits, main 
circuits, transformers, case studies of electrical system drawing  
 
EET3102 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา  3(2-2-5) 
 Electrical System Design and Installation  

แบบงานติดตั้งระบบไฟฟามาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาอุปกรณไฟฟาสําหรับงาน
ติดตั้งในงานระบบไฟฟา  การออกแบบระบบไฟฟาสําหรับอาคารและมอเตอรไฟฟาในโรงงาน
อุตสาหกรรม กรณีศึกษางานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา 

The concepts ofelectrical drawing, standards for installation of electrical 
system, electrical equipment for installation in electrical systems, electrical systems 
design for buildings and electrical systems for motors in factory, case studies of   
electrical system design and installation 

 
EET3103 เทคโนโลยีเซนเซอรและทรานสดิวเซอร  3(3-0-6) 
  Sensors and Transducers Technology   

 พ้ืนฐานระบบการวัดและควบคุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการตรวจจับและแปลง
สัญญาณทางไฟฟา  หลักการทํางานของเซนเซอรและทรานสดิวเซอรท่ีใชในงานอุตสาหกรรม  วงจร
ปรับแตงและวงจรสงขอมูลสําหรับสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอลการควบคุมแบบแอนะล็อกและ
ดิจิตอลการประยุกตใชงานเซนเซอรและอุปกรณควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

The basic of measurement and Industrial process Control, sensor and 
transducer technology; Conceptof sensors and transducers in industrial process, A/D 
converter and D/A converter, sensors and transducers for industrial process          
applications 
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EET3104 ระบบไฟฟากําลัง       3(3-0-6) 
 Electrical Power System 

แหลงกําเนิดไฟฟา โครงสรางของระบบไฟฟา ลักษณะของภาระ ระบบสายสง 
อิมพีแดนซ การสูญเสียในโครงขาย การสรางสายสงมาตรฐานของอุปกรณและความปลอดภัย การ
วิ เคราะห ระบบไฟฟ ากําลั ง การศึกษาโหลด สวนประกอบสมมาตร  การลัดวงจรแบบ 
สมมาตรและแบบอสมมาตร  เสถียรภาพ 

Power sources, power system structure, load characteristics,         
transmission system, impedance and losses in network, construction of standard 
transmission lines and safety; The analysis of power system, load studies,         
symmetrical component, symmetrical and asymmetrical short circuit, system stability 
 
EET3201 การบริหารโครงการทางไฟฟา  3(3-0-6) 
 Project Management in Electrical 

กรณีศึกษาเก่ียวกับโครงการและบริหารโครงการทางไฟฟา การริเริ่มโครงการ 
คัดเลือกโครงการ ผูบริหารโครงการ การจัดองคการโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดทํา
งบประมาณ เทคนิคการทําผังขายงาน การจัดสรรทรัพยากรโครงการ การประสานงานการ
ควบคุมดูแลและติดตามโครงการ การประเมินผลและการยุติโครงการ 

Case studies on projects and project management, project preparation, 
project selection, project manager, organizing management, project planning,    
budgeting, flowchart techniques, resource management, coordinator, supervision and 
monitoring projects, evaluation and termination of the project 

 
EET3202 การจัดการและควบคุมคุณภาพทางไฟฟา  3(3-0-6) 

Electrical Quality Management 
ปรัชญาของการบริหารคุณภาพ  บทบาทของการบริหารคุณภาพไฟฟาอุตสาหกรรม 

หลักการและวิธีการในการบริหารงานคุณภาพ  ระบบการบริหารคุณภาพ ISO, QS, TQM และอ่ืน ๆ 
ท่ีมีความสําคัญ  วิธีการรับรองคุณภาพทางไฟฟา  ขอกําหนดมาตรฐานวิชาชีพควบคุมทางไฟฟาและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับไฟฟา 

The concept of quality management, the role of quality management in 
electric power industry, principles and concept of quality management, the quality 
management system, ISO, QS, TQM, and others that are important, certificate in  
quality management, requirements of standard in electrical careers based and the 
laws-related careers electricity 
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EET3203 การจัดการพลังงานไฟฟา   3(3-0-6) 

Electrical Energy Management 
อัตราคาพลังงานไฟฟาและวิธีคิด  การจัดการเก่ียวกับเพาเวอรแฟกเตอรและการสูญ

เปลาของการใชพลังงานไฟฟา  การบริหารจัดการและการควบคุมการจายพลังงานไฟฟาเพ่ือใหเกิด
การประหยัดท่ีสุดสําหรับผูพักอาศัย  ธุรกิจและอุตสาหกรรมตาง ๆ  การเลือกใชอุปกรณไฟฟาเพ่ือ
การประหยัดพลังงานไฟฟาและการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการควบคุมไฟฟา   

Electrical energy rates and calculation, power factor correction and    
reduced the loss in electricity consumption. active electrical distribution system 
management for the most economical in residents, business sector, industrial sectors 
and other sector, the use of electrical equipment in order to save electricity, and the 
use of modern technology for the electrical control 

 
EET3204 พลังงานทดแทน    3(3-0-6) 

Renewable Energy 
ความรูพ้ืนฐานพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม  พลังงานความรอน

ใตพิภพ พลังงานน้ํา พลงังานชีวมวล พลังงานนิวเคลียร ผลประทบสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน 
และแนวทางจัดการ 

Basic knowledge of renewable energy, solar energy, wind energy,      
geothermal energy, hydropower energy, biomass energy. nuclear energy,              
environmental impact of energy and management guidelines. 

 
EET3205 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

Selected Topics in Electrical Industrial Technology 
หัวขอซ่ึงเปนท่ีนาสนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหมในสาขาเทคโนโลยีไฟฟา

อุตสาหกรรมหรือท่ีเก่ียวของ 
Topics of current interest and new developments in Electrical Techno 

logy and related fields 
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รหัสวิชา      ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา        น(บ-ป-อ) 
 
EET3206 โปรแกรมเมเบ้ิลลอจิกคอนโทรเลอร  3(2-2-5) 
 Programmable Logic Controller 

โครงสรางและหลักการทํ างานของโปรแกรมเมเบิ้ ลลอจิกคอนโทรลเลอร  
ภาษาสําหรับ โปรแกรมเมเบิ้ ลลอจิกคอนโทรลเลอร  การตอ อุปกรณ อิน พุทและเอาท พุท 
การเชื่อมตอและสั่งงานดวยคอมพิวเตอร 

Structure and operation principle of programmable logic controller,  
programmable logic controller programming languages, input/output modules wiring, 
computer interfacing and control 
 
EET3301 เครือขายคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 
 Computer Network 
 แบบจําลองอางอิงเครือขาย สื่อกลางทางกายภาพ การตรวจจับความผิดพลาดและ
การแกไข การควบคุมการเขาถึงสื่อกลาง เครือขายแลนและแวน โปรโตคอลอินเตอรเน็ต การคนหา
เสนทาง การควบคุมการแออัด โปรโตคอลชั้นทรานสพอรต การจัดการเครือขาย ความปลอดภัย
เครือขาย 

Networkreference model, physical media, error detection and          

correction, medium access control, LAN and WAN network, internet protocol, routing, 

congestion control, transport protocols, network management, network security 

EET3302 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข  3(2-2-5) 
Digital Signal Processing  
โครงสรางของตัวประมวลผลสัญญาณ ขอดีขอเสียของการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข

กับการประมวลผลสัญญาณเชิงอุปมาน การแปลงฟูริเยรแบบเร็ว วงจรกรองความถ่ีเชิงเลขแบบอิม
พัลสจํากัด วงจรกรองความถ่ีแบบอิมพัลสไมจํากัด การออกแบบวงจรกรองความถ่ีเชิงเลข  

Structure of digital signal processors, advantages and disadvantages of 
digital and continuous signal processing, fast fourier transform, FIR digital filter, IIR  
digital filter, digital filter designs 
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EET3303 ระบบควบคุม    3(3-0-6) 

Control System  
 ระบบควบคุมวงเปดและวงปด แบบจําลองระบบ แผนภาพกรอบ กราฟการไหลของ
สัญญาณ ฟงกชันถายโอน การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบ เกณฑเสถียรภาพของเราท-เฮอรวิทธ 
เกณฑเสถียรภาพของไนควิสต คุณลักษณะการควบคุมแบบปอนกลับ การวิเคราะหและออกแบบตัว
ควบคุมแบบสัดสวน 
 Closed-loop and open-loop control systems, system models, block   
diagram, signal flow graph, transfer function; System stability analysis, Routth-Hurwitz 
stability, Nyquist stability; Feedback control characteristics; Compensation analysis 
and design 
 
EET3401 อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
 Industrial Electronics 

กระบวนการทางอุตสาหกรรม วงจรควบคุมทางอุตสาหกรรม อุปกรณเซนเซอรและ
ควบคุมทางอุตสาหกรรม การประยุกตใช อุปกรณ อิเล็กทรอนิกสในทางอุตสาหกรรม ระบบ
อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม ระบบควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสตรงและสลับ 

Industrial process, industrial control circuits, industrial sensors and   
control devices, electronic devices for industrial applications, industrial electronic 
systems, DC and AC motor speed control system 

 
EET3402 ระบบสมองกลฝงตัว   3(2-2-5) 
 Embedded System 
 ภาพรวมของระบบสมองกลฝงตัว เทคโนโลยีระบบสมองกลฝงตัว การสื่อสารระหวาง
ระบบตางๆ การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก การเขียนโปรแกรม ปลอดภัยและความนาเชื่อถือของ
ระบบสมองกลฝงตัว หลักการออกแบบ 

Overview of embedded systems, embedded systems technology,   
communication among distributed systems, Interfacing with external devices,        
programing, safety and reliability of embedded systems, design principles. 
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EET3403 การประมวลผลภาพดิจิตอล  3(2-2-5) 
 Digital Image Processing 

การอธิบายหลักการประมวลผลภาพดิจิตอล โครงสรางขอมูลของภาพดิจิตอล การหา
ลักษณะพิเศษของภาพดิจิตอล การทําใหภาพมีคุณภาพดีข้ึน การประมวลผลภาพระดับสีเทา การ
ประมวลผลภาพสี การบีบอัดภาพ การประยุกตใชงาน 

An overview of digital image processing; Digital image structure, feature 
extraction, image enhancement, gray-scale image processing, RGB image processing, 
image compression; Applications of image processing 

 
EET3404 การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร  3(2-2-5) 

Microcontroller  
         โครงสรางของระบบไมโครคอนโทรเลอรและไมโครคอมพิวเตอร ระบบบัสแบบตาง ๆ 
การเขียนภาษาแอสแซมบลี การเขียนภาษาระดับสูง เทคนิคการโปรแกรมสําหรับการควบคุมระบบ 
การจัดการแบบขัดจังหวะ การประยุกตใชงานระบบไมโครคอนโทรเลอรและไมโครคอมพิวเตอรกับ
ระบบควบคุม 
  Microcontroller and microprocessor architectures, bus systems,      
assembly language programming, high level language programming, programming 
techniques for controlling a system, interrupts processing, microcontroller and       
microprocessor applications for control systems 
 
EET3405 การเรียนรูของเครื่อง   3(2-2-5) 

Machine Learning 
คุณลักษณะของขอมูล การแยกแยะแบบเชิงเสน  ทฤษฏีเบย การตัดสินใจแบบเบย 

การประมาณคาพารามิเตอรแบบเบย และการประมาณคามากท่ีสุด การเรียนรูแบบมีผูสอน  การ
เรียนรูแบบไมมีผูสอน การเรียนรูแบบเสริมกําลัง และการประยุกตใชงาน  โครงขายประสาทเทียม
เบื้องตน 

Feature of data, linear discriminant; Bayesian theory, bayesian decision, 
bayesian and maximum-likelihood parameter estimation; Supervised, unsupervised, 
and reinforcement learning; Basic of neural networks; Bayesian and                    
maximum-likelihood applications 
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EET3406 การส่ือสารไรสายและเคล่ือนท่ี  3(3-0-6) 

Wireless and Mobile Communication 
 สถาปตยกรรมของระบบเซลลูลารและเครือขายไรสาย การแพรกระจายคลื่น 
คุณลักษณะของชองสัญญาณไรสาย การแฮนดออฟ การมอดูเลชั่น การเขารหัสชองสัญญาณ เทคนิค
การเขาถึงหลายเสนทาง  มาตรฐานของระบบการสื่อสารไรสายและเคลื่อนท่ี 

Architecture of cellular system and wireless network, wave propagation, 
characteristic of wireless channels, handoff, modulation, channel coding, multiple 
access technique, standard of mobile and wireless 

 
EET3407 การออกแบบระบบเครือขาย  3(2-2-5) 

Network Design 
การวิเคราะหความตองการการใชงานของระบบเครือขายภายในองคกร การออกแบบ

และคํานวณไอพีแอดเดรส การคอนฟกเกอรเรชั่นของเครือคอมพิวเตอรองคกรการแบงกลุมเครือขาย
เสมือนการเชื่อมเครือขายระหวางเครือขายเสมือน 

Analysis of requirements in network campus, design and calculate IP 
address in campus; Configuration of campus computer network; Classification of   
virtual Network, connection between the virtual network 
 
EET3408 การส่ือสารแบบดิจิตอล   3(3-0-6) 

Digital Communication 
 ทฤษฎีบทการชักตัวอยาง สัญญาณสุมและไมสุม สัญญาณสุมแถบความถ่ีต่ํ า 
การควอนไทซระบบดิจิตอลเบสแบนต การเขารหัสสัญญาณจากแหลงกําเนิด พีซีเอม ดีเอ็ม ระบบ
ดิจิตอลแบนดพาส เอเอสเค พีเอสเค คิวเอเอ็มคิวพีเอสเค เอฟเอสเค วิธีการเขารหัส ชองสัญญาณ 
การสงสัญญาณ และการเขาจังหวะสัญญาณ 

Sampling theorems, random and nonrandom signals, lowpass random 
signal, baseband digital systems quantization,Source coding, PCM, DM, bandpass    
digital system ASK, PSK, QAM, QPSK, FSK, channel coding method, transmission and 
synchronization. 
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EET3501 อุปกรณวัดและควบคุมสําหรับการอนุรักษพลังงาน  3(2-2-5) 

Instrument and Control for Energy 
หลักการในการอนุรักษพลังงาน อุปกรณและการควบคุมการตรวจวิเคราะหพลังงาน

ในอาคารและอุตสาหกรรม การจําลองสถานการณพลังงานในอาคารโอกาสในการอนุรักษพลังงาน 
 Principle of energy conservation, instrumentation and control, energy 
auditing in buildings and industry, energy simulation of building, energy conservation 
opportunities 
  
EET3601  แหลงพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน   3(2-2-5) 
  Energy Resources and Conversion Technology  

สถานการณปจจุบันเทคโนโลยีและสิ่งท่ีคาดหวังเก่ียวกับแหลงพลังงานและการบริโภค
พลังงาน กลยุทธท่ีเปนไปไดของการอนุรักษพลังงาน หัวขอเฉพาะของการใชพลังงานทดแทน การ
เปลี่ยนรูปพลังงานและการนําไปประยุกตใช 
 Current situation, technologies and outlook of energy sources and   
consumptions, potential strategies of energy conservation, selected topics of        
renewable energy, conservation and applied 
 
EET3602  การออกแบบและวิเคราะหการทดลองทางวิศวกรรม   3(3-0-6) 

Engineering Experimental Design and Analysis  
การออกแบบการทดลองแบบสุมแบบ  t-test แบบแฟกทอเรียล  และการหา

ความสัมพันธของปจจัยตางในการออกแบบแฟกทอเรียล การแกปญหาโดยวิธีผิวตอบสนอง การสราง
แบบจําลองทางคณิตศาสตร การประมาณคาท่ีไมเปนเชิงเสน การหาจุดท่ีเหมาะสม 
 Randomized block, t-test, factorial and factorial design confounding,   
response surface methodology, mathematical model building and nonlinear         
estimation, determination of optimum condition 
 
EET3603  เซลสแสงอาทิตยและการประยุกตใชงาน  3(2-2-5) 
   Solar Cells and Application  

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน ทฤษฎีเบื้องตนของสารก่ึงตัวนําและรอยตอพี-เอ็น ทฤษฎี
เซลลแสงอาทิตย การกําหนดลักษณะเฉพาะของเซลลแสงอาทิตยชนิดตางๆ วัสดุและเทคโนโลยีการ
ใชงานเซลลแสงอาทิตยภายใตบรรยากาศโลก การหาขนาดและตัวอยางของการประยุกตใชงาน 
 Concepts of energy conversion, basic semiconductor theory and PN 
junctions, solar cells theory, solar cells characteristics, material and technology,    
terrestrial application of solar cells, dimensioning and examples of application 
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EET3604  ระบบและการจัดการพลังงานในอาคาร  3(2-2-5) 
   System and Standard for Energy Management 

การทํางานและกําหนดลักษณะของงานในอาคาร ระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ 
ระบบระบายอากาศ ระบบทอ ระบบดับเพลิง ระบบบําบัดของเสีย ระบบขนสงในอาคาร ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ กฎหมายเก่ียวกับอาคารและการอนุรักษพลังงานในอาคาร  

Operation and setting work in the building, lighting system, air          
conditioning system, ventilation system, pipeline system, fire system, waste      
treatment system, transport system, automatic systems, law and energy conservation 
in building  

 
EET3605 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีพลังงาน  3(3-0-6) 
 Selected Topics in Energy Technology 

หัวขอซ่ึงเปนท่ีนาสนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหมในสาขาเทคโนโลยีพลังงานหรือ
ท่ีเก่ียวของ 

Topics of current interest and new developments in Energy Technology 
and related fields 

 
EET3606 การประเมินวัฏจักรชีวิตสําหรับระบบพลังงาน  3(2-2-5) 
 Life Cycle Assessment for Energy Systems 

 หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต การตั้งเปาหมายและการกําหนดขอบเขต การจัดทํา
บัญชีรายการ การวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักร การออกแบบสําหรับประเมินวัฏ
จักรชีวิตกับระบบพลังงาน 
   Concept of life cycle Assessment (LCA), goal and scope definition, life 
cycle inventory database development, life cycle impact assessment, design and 
practices of LCA for energy system  

 
EET3607 การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 Energy Conservation in Industries 

การจัดทําซอฟตแวรการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม การใชเครื่องมือ การ
สํารวจ การวิเคราะห การตรวจติดตามการใชพลังงาน การประมาณศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
ผลตอบแทนการลงทุน การประหยัดพลังงานและอุปกรณท่ีสําคัญในระบบการอนุรักษพลังงาน 
 Provision of energy conservation software for industrial sector energy, 
consumption tools, survey, analysis, audit and tools, estimation of energy           
conservation potentiality investment turnover, energy conservation and other       
essential equipments in conservation system  
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EET3801 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 1  1(1-2-3) 
 Electrical Technology Project 1  

ขอเสนอโครงงานวิจัยเก่ียวกับดานเทคโนโลยีไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หรือพลังงาน ซ่ึง
อาจจัดทําโดยนักศึกษาเฉพาะบุคคล หรือเปนกลุม ภายใตการควบควมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา
อยางนอยหนึ่งทาน นักศึกษาตองสงรายงานและสอบโดยการสัมมนาในหัวขอเสนอโครงงานนั้นดวย 

Research project proposal on Electrical,  Electronics, or  Energy     

Technologies is carried out by an individual student or a group of students under   

supervision of one or more academic staff; Students must submit a proposal report 

and give  seminars on the project 

EET4201 นิวเมติกสอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
 Industrial Pneumatics 

หลักการทํางานของระบบนิวเมติกส อุปกรณในระบบนิวเมติกส การออกแบบและ
เขียนผังวงจรนิวเมติกส  ระบบนิวเมติกสควบคุมดวยไฟฟา  การควบคุมระบบนิวเมติกสดวยโปรแกรม
เมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร  การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบนิวเมติกส  

 Principle of pneumatic system; Device's in pneumatic system, design 
and pneumatic system circuit  diagram; Pneumatic system's electric control,    
pneumatic system's programmable logic controller control, maintenance and     
troubleshooting of pneumatic system 

 
EET4202 การควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี  3(2-2-5) 

Computerized Numerical Control  
เครื่องจักรกลควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรออกแบบ 

(CAD/CAM) งานในอุตสาหกรรม  ระบบพิกัดของเครื่องจักรซีเอ็นซี  การควบคุมและการใชงาน
เครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซี 

Machinery control by computerization, computer design (CAD / CAM) in 
manufacturing, coordinate systems of CNC machines, controls and operations a   
milling machine and CNC lathe machines 
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EET4203 เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

Industrial Automation Technology 
หลักการและการประยุกตใชงานของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต หลักการ

ออกแบบระบบอัตโนมัติระบบนิวเมติกสข้ันสูง ระบบนิวเมติกสไฟฟาข้ันสูง รวมท้ังการประยุกต PLC 
ในการควบคุมระบบและเรียนรูหลักการทํางานของเซ็นเซอรท่ีใชงานในระบบอัตโนมัติ 

Concept and applications of automation in the manufacturing industry, 
concept of automation design, advanced pneumatic system,advanced electro 
pneumatic system, the application of PLC in the pneumatic control system and  
training in the operation of the sensors used in automation system 
 
EET4401 การประมวลผลกลุมเมฆ   3(3-0-6) 
 Cloud Computing 
 การประมวลผลกลุมเมฆเบื้องตน เทคโนโลยีของการประมวลผลกลุมเมฆ จุดเดนของ
การประมวลผลกลุมเมฆ ชนิดของการประมวลผลกลุมเมฆ การจัดการกลุมเมฆ การบริการของกลุม
เมฆ ความปลอดภัยของกลุมเมฆ 

Fundamental of cloud computing, cloud computing technology, feature 
of cloud computing, types of cloud computing, cloud management, services of 
cloud, security of cloud computing 

 
EET4402 โครงขายประสาทเทียม   3(2-2-5) 

Artificial Neural Networks 
ความรูพ้ืนฐานของโครงขายประสาทเทียม โครงขายเพอรเซฟตรอนแบบชั้นเดียวและ

หลายชั้น โครงขายแบบฟดฟอรเวิรดและฟดแบ็ค การเรียนรูแบบมีผูสอนและไมมีผูสอน กฏการ
เรียนรูไดแกเดลตา แบ็คพรอบพาเกชั่น และเฮปเบียน แอคติเวชั่นฟงกชัน การประยุกตใชงาน 

Basic concepts of neural networks, single layer perceptron networks, 

muti-layer perceptron networks, feed-forward and feedback networks, supervised 

and unsupervised learning, learning rules: delta, back propagation, and Hebbian,   

Activation functions; Applications o f neural networks 
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EET4403 การจําลองวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก  3(2-2-5) 

Digital and Logic Simulation 
         การจําลองการทํางานของวงจรดิจิตอลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก วงจรลอจิก 
วงจรตรรก วงจรเชิงจัดหมู ฟลิปฟลอบ วงจรนับ วงจรเลื่อนขอมูล วงจรลําดับแบบซิงโครนัสและอะ
ซิงโครนัส การออกแบบวงจรและจําลองการทํางานของวงจรสําหรับระบบควบคุม 
         Computer simulation of digital circuits: logic circuits, combinational logic 
circuits, flip-flops, counters, shift registers, synchronous and asynchronous  sequential 
circuits, and simulation of the designed circuit for control systems 
 
EET4404 การออกแบบวงจรแผนพิมพ     3(2-2-5) 

Printed Circuit Board Design 
โครงสรางไอซี แผงวงจรพิมพ กระบวนการสรางแผงวงจรพิพม การออกแบบวงจร

แผนพิมพ การวาดลายวงจรและจัดแผงวงจร การประยุกตใชเครื่องมือทางฮารดแวรและซอฟตแวรใน
การสรางวงจรแผนพิมพ การจําลองการทํางานของวงจรโดยใชซอฟแวร 

Structure of IC, printed circuit board, fabrication process, printed circuit 
board design, schematic capture and board layout, hardware and software           
applications, circuit simulations 
 
EET4405 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 

Selected Topics in Electronics Technology  
หั วขอ ซ่ึ งเปน ท่ีน าสนใจในขณะนั้ น  หรือการพัฒนาใหม ในสาขาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสหรือท่ีเก่ียวของ 
Topics of current interest and new developments in Electronic      

Technology and related fields 
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EET4601 ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน  3(3-0-6) 

Systems and Standards for Energy Management 
ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน 

(ISO/มอก. 50001) การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน หลักการ วัตถุประสงค และวิธีการตรวจ
ติดตาม และการตรวจประเมินคุณภาพระบบจัดการพลังงาน บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและ
จรรยาบรรณของผูตรวจติดตามระบบจัดการพลังงานและผูตรวจประเมินระบบจัดการพลังงาน การ
วิเคราะห การกําหนดแนวทางการปรับปรุงระบบ 

Law of energy management, standard of energy 
management system (ISO 50001), report energy management, principles, objective 
and monitoring    method, quality audit energy management system, roles and     
responsibilities, ethic of the monitoring and auditor in energy management system, 
analysis and concept set of guidelines to improve system 
 
EET4602 พลังงาน ส่ิงแวดลอมและอาคาร  3 (3-0-6) 
 Energy Environment and Buildings 

แนวทางการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม โดยการ
ประยุกตการออกแบบองคประกอบของอาคารควบคูกับเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม วัสดุเพ่ืออาคาร
ประหยัดพลังงาน ฉนวนกันความรอน การวัดและควบคุมการใชพลังงานในอาคาร ผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอม 
 Designation of environment and energy conserving building using these 
criteria coupled with the right technology, Insulation materials for energy savings 
buildings, Climatic zones, Measurement and control of energy consumption in    
buildings, Environmental impact assessment (EIA) 

 
EET4603 การวางแผนและนโยบายพลังงาน  3 (3-0-6) 
 Energy Planning and Policy 

แนวคิดพ้ืนฐานทางพลังงาน สมดุลพลังงาน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการผลิตและ
ตนทุนพลังงาน ทรัพยากรและการพยากรณ การวางแผนทางดานอุปสงคและอุปทานพลังงาน การ
วางแผนการลงทุนดานพลังงาน พลังงานและสิ่งแวดลอม องคประกอบพ้ืนฐานในการวางแผนพลังงาน 
การวางแผนตนแบบพลังงาน 
 Fundamental energy concepts, energy balance, basic knowledge of   
energy production and cost, energy resources and forecasts, energy supply and   
demand planning, energy investment planning, energy and environment, basic      
elements of energy planning, energy modeling 
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EET4604  พลังงานท่ีย่ังยืน                3 (3-0-6) 
 Sustainable Energy  

 พลังงานท่ียั่งยืนประมาณการและการประเมินแหลงพลังงานสมรรถนะทางเทคนิค
ผลกระทบของพลังงานตอสิ่งแวดลอมระบบพลังงานและเมทริกสของความยั่งยืนพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกการผลิตไฟฟาการอนุรักษและประสิทธิภาพพลังงานพลังงานท่ียั่งยืนสําหรับประเทศ
ไทย 
 Sustainable energy, estimation and evaluation of energy resource,  
technical performance, environmental effects of energy, energy systems and        
sustainability metrics, renewable energy and alternative energy, electricity generation, 
energy conservation and energy efficiency, sustainable energy development for    
Thailand 

 
EET4605 เทคโนโลยีเช้ือเพลิงสีเขียว  3 (3-0-6) 

Green Fuel Technology 
สมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุดิบ กระบวนการปรับสภาพและเปลี่ยนรูป

พลังงานใหเปนเชื้อเพลิง แนวทางและการพัฒนาเทคโนโลยี การนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม การ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วิชานี้จะใหความสนใจเปนพิเศษกับพลังงานท่ีมีแนวโนมในการ
พัฒนาและมีความนาสนใจในสถานการณปจจุบัน 
 Property of chemical and physical of raw material, pretreatment      
process and energy conversion into fuel; Concept and development of technology, 
applied to the right, environmental impact assessment, interest with special energy 
of trend possibility development and current situation 
 
EET4801 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 2  2(0-4-4) 

 Electrical Technology Project 2  
โครงงานท่ีเสร็จสมบูรณของโครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 1 นักศึกษาตองสงรายงานฉบับ

สมบูรณ และสอบครั้งสุดทายโดยการนําเสนอผลงาน 
A completed Electrical Technology project I; Students must submit a 

full report and give a final presentation. 
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EET4901       การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา 2(90) 
                  Preparation for Field Experience in Electrical Technology 

   เทคนิคในการสมัครงาน ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงาน การเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

   Techniques for job applications, basic working knowledge, presentation 
techniques, academic report, personality development 
 
EET4902       การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา 5(450) 
          Field Experience in Electrical Technology 
                   วิชาบังคับกอน:  EET 4901  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา 

 ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการท่ีไดรับอนุ มัติจากสาขาวิชา 
ระยะเวลา 12 สัปดาห และไมนอยกวา 450 ชั่วโมง ระหวางการฝกปฏิบัติงานจะมีการติดตามผล 
และประเมินผลรวมกันระหวางอาจารยท่ีปรึกษารายวิชาหรืออาจารยนิเทศกับผูนิเทศประจํา
หนวยงาน นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน  
  Student must complete a practical training for 12 weeks with at least 
450 hours; Duning practical training, student performance will be observed and  
evaluated by academic and field staff; Students must submit a full report and give a 
final presentation 
  
EET4903 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา 1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Electrical Technology 

กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษา 
เทคนิคในการสมัครงาน ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิค
การนําเสนอโครงงาน การเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

Cooperative education process, rule and regulations for cooperative  
education, techniques for job applications, basic working knowledge, presentation 
techniques, academic report, personality development 
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EET4904 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา        6(540) 
 Cooperative Education in Electrical Technology 

วิชาบังคับกอน:  EET 4903 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา 
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ ระหวางการปฏิบัติงานจะมีการ

ติดตามผลและประเมินรวมกันระหวางอาจารยและพนักงานผูควบคุมงาน นักศึกษาตองสงรายงาน
ฉบับสมบูรณและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงาน 

Student must work with a company. during working period, student’s 

performance will be observed and evaluated by academic and field staff; Students 

must submit a full report and give a final presentation 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. หลักสูตรเดิมไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  เม่ือวันท่ี 31กรกฎาคม 2555 
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2555 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว 
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
     ในคราวประชุมครั้งท่ี  1 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน2554 
2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  
     ในคราวประชุมครั้งท่ี  1 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน2554 

3. หลักสูตรปรับปรุงนี้ จะเริ่มใชกับนักศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 
4. แนวทางการปรับปรุงแกไข โดยมีแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้ 

• แขนงวิชาและเพ่ิมแขนงวิชา 

• ปรับโครงสรางหลักสูตร 

• เปลี่ยนรหัสวิชา 

• ปรับปรุงกลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

• ปรับรายวิชาออก 

• ปรับเพ่ิมรายวิชา 

• เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต ปรับชั่วโมงในการเรียนการสอนและปรับปรุง 

• ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

• เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางโครงสรางหลักสูตรเดิมกับโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง 
 

สาระในการปรับปรุงแกไข 

 5.1 เปล่ียนช่ือสาขาวิชา 

  จากสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปนสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 5.2 เพ่ิมแขนงวิชา 

  จากเดิมไมมีแขนงวิชา ปรับปรุงใหเปนแขนงวิชา 3 แขนงวิชา ไดแก 

 - แขนงวิชาเทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม 
 - แขนงวิชาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส 
    - แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
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5.3 ปรับโครงสรางหลักสูตร 
 โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงปรากฏดังนี้ 
 

โครงสรางหลักสูตร เกณฑกระทรวง 
(หนวยกิต) 

โครงสรางเดิม
สาขา

เทคโนโลยี
ไฟฟา

อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2554 
(หนวยกิต) 

โครงสรางเดิม 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2554 
 (หนวยกิต) 

โครงสรางใหม 
พ.ศ. 2559 
(หนวยกิต) 

1. หมวดการศึกษาท่ัวไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

ไมนอยกวา 30 
ไมนอยกวา 84 
ไมนอยกวา 6 

30 
96 
6 

30 
95 
6 

30 
94 
6 

จํานวนหนวยกิตรวม 120 132 131 130 
 

 5.4 เปล่ียนรหัสวิชา  เนื่องจากมีการรวมสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (Electri-

cal Industrial Technology) จากรหัสเดิม EITxxxx และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (Elec-

tronic Technology) จากรหัสเดิม ELTxxxx เปนสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (Electrical Technolo-

gy) เปนรหัส EETxxxx 

 5.5 ปรับปรุงกลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

 โครงสรางหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ระดับ

ปริญญาตรี จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 130 หนวยกิต มีสัดสวนจํานวนหนวยกิตแยกตามหมวด

วิชาและกลุมวิชาดังนี้  

โครงสรางหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ระดับปริญญาตรีมีสัดสวน

จํานวนหนวยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุมวิชาดังนี้ 
ก. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป เรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมครบตามท่ีกําหนดไวไมนอย
กวา 30 หนวยกิต ดังนี้ 

 
  (1) กลุมวิชาภาษา เรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 (2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา                  9 หนวยกิต 
   (3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เรียนไมนอยกวา                  9 หนวยกิต 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน เรียนไมนอยกวา                                              94 หนวยกิต 
  ข.1  วิชาแกน 9 หนวยกิต 
  ข.2  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หนวยกิต  
  ข.3  วิชาชีพ 48 หนวยกิต 
        - บังคับ 27 หนวยกิต 
        - เลือก 21 หนวยกิต 
  ข.4  วิชาภาษาอังกฤษ  6 หนวยกิต 
          ข.5  วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  7 หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

5.6 รายวิชาท่ีปรับออก (รวม  21 รายวิชา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 
IND1110 เคมีในอุตสาหกรรมและชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Chemistry in Industrial and Daily Life 
EIT2107   เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม                               3(3-0-6) 
 Safety Technology and Environment  
EIT3305  โรงตนกําลัง                                               3(3-0-6) 
 Power Plant 
EIT3403   ระบบควบคุมแบบปอนกลับ                                               3(2-2-5) 
 Feedback Control System 
EIT3405  การทําความเย็นและปรับอากาศ                                         3(3-0-6) 
 Refrigeration and Air-Condition 
EIT3408  อุปกรณและระบบการควบคุม                                             3(3-0-6) 
 Control Devices and System 
EIT3504 การอนุรักษพลังงาน                                               3(3-0-6) 
 Energy Reservations 
EIT3507   การจัดการธุรกิจขนาดยอม                                               3(3-0-6) 
 Small Enterprises Management 
EIT3606  การควบคุมดวยปญญาประดิษฐ                                           3(3-0-6) 
 Artificial  Intelligence Control  
EIT3607   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                                                3(1-4-4) 
 Object Oriented Programming  
EIT3608 วิทยาการหุนยนต                                               3(2-2-5) 
 Robotics 
EIT3904  หัวขอพิเศษดานการจัดการพลังงาน                                      3(2-2-5) 
 Special Topics in Energy Management  
EIT3905  หัวขอพิเศษดานการควบคุมอัตโนมัติ                                    3(2-2-5) 
 Special Topics in Automation Control  
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 
ELT1203 ปฏิบัติวงจรไฟฟา 1(0-2-1) 
 Electric Circuit Laboratory  
ELT1205 ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส 1(0-2-1) 
 Electronic Laboratory  
ELT2304 ปฏิบัตกิารออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 1(0-2-1) 
 Electronics Circuit Design Laboratory 
ELT3304 ความนาจะเปนและสถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Probability and Statistic 
ELT3305 การออกแบบวงจรกรองแบบอนาลอก 3(3-0-6) 
 Analog Filter Design  
ELT3306 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมากเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Basic VLSI Design   
ELT3603 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 1(0-2-1) 
 Computer Network Laboratory  
ELT3605 ทฤษฏีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Theory 
 5.7 รายวิชาท่ีปรับเพ่ิม (รวม 33 รายวิชา) 
GEL2203  ภาษากลุมประชาคมอาเซียน       3(3-0-6) 
              ASEAN Languages 
GEL2204  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ  3(3-0-6) 
              Thai for Careers 
GEH2203  ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม          3(3-0-6) 
              Life in Multicultural Society 
GEH2204  ความเปนพลเมือง 3(3-0-6) 
              Civil Education 
GEH2205  ทักษะชีวิตเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 3(3-0-6) 
               Life Skills for The Absolute Human 
GES2203  ความรูเทาทันสารสนเทศ  3(3-0-6)  
              Information Literacy  
GES2204  คณิตศาสตรเพ่ือชีวิต  3(3-0-6)  
              Mathematics for Life  
GES2205  นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต        3(3-0-6)  
              Recreation for Quality of Life  
GES2206  ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)  
              Life and Health 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 
EET1008 เทคโนโลยีไฟฟาเบื้องตน 3(2-2-5) 
 Introduction in Electrical Technology 
EET1501 วัสดุวิศวกรรมพลังงาน              3(2-2-5) 

Energy Engineering Materials 
EET1502 การออกแบบระบบพลังงาน          3(2-2-5) 
 Energy System Design 
EET2501 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมพลังงาน         3(3-0-6) 

Economics for Energy Engineering  
EET2502 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย 3(2-2-5) 

Photovoltaic Technology  
EET2503 เทคโนโลยีพลังงานลม  3(2-2-5) 

Wind Energy Technology 
EET2504 เทคโนโลยีพลังงานความรอน  3(2-2-5) 

Thermal Energy Thechnology 
EET2505 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล  3(2-2-5) 

Biomass Energy Technology 
EET3103 เทคโนโลยเีซนเซอรและทรานสดิวเซอร  3(3-0-6) 
  Sensors and Transducers Technology   
EET3401 อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Electronics 
EET3501 อุปกรณวัดและควบคุมสําหรับการอนุรักษพลังงาน  3(2-2-5) 

Instrument and Control for Energy 
EET3601  แหลงพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน   3(2-2-5) 
  Energy Resources and Conversion Technology  
EET3602  การออกแบบและวิเคราะหการทดลองทางวิศวกรรม   3(3-0-6) 

Engineering Experimental Design and Analysis  
EET3603  เซลสแสงอาทิตยและการประยุกตใชงาน  3(2-2-5) 
   Solar Cells and Application 
EET3605 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีพลังงาน  3(3-0-6) 
 Selected Topics in Energy Technology 
EET3606 การประเมินวัฏจักรชีวิตสําหรับระบบพลังงาน  3(2-2-5) 
 Life Cycle Assessment for Energy Systems 
EET3607 การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 Energy Conservation in Industries 
EET4401 การประมวลผลกลุมเมฆ  3(3-0-6) 
 Cloud Computing 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ) 
EET4404 การออกแบบวงจรแผนพิมพ 3(2-2-5) 
 Printed Circuit Board Design 
EET4601 ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน  3(3-0-6) 

Systems and Standards for Energy Management 
EET4602 พลังงาน สิ่งแวดลอมและอาคาร  3(3-0-6) 
 Energy Environment and Buildings 
EET4603 การวางแผนและนโยบายพลังงาน  3(3-0-6) 
 Energy Planning and Policy 
EET4604  พลังงานท่ียั่งยืน           3(3-0-6) 
 Sustainable Energy  
EET4605 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสีเขียว  3(3-0-6) 

Green Fuel Technology 
 
5.8 เปล่ียนแปลงช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต และปรับช่ัวโมงในการเรียนการสอน (รวม 21 รายวิชา) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 น(บ-ป-อ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 น(บ-ป-อ) 
GEL1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการและ 
             การสืบคนส่ือสาร                 

3(3-0-6) GEL1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร          
             และการสืบคน       

3(3-0-6) 

GEL1003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
            และทักษะการเรียน 

3(3-0-6) GEL1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
             และทักษะการเรียน 

3(3-0-6) 

GEL2001 ภาษาไทยเชิงวิชาการ           3(3-0-6) GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ        3(3-0-6) 
GEL2002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
EIT2203  การออกแบบระบบสองสวาง 3(3-0-6) EET2203  การออกแบบระบบสองสวาง 3(3-0-6) 
EIT3204  การเขียนแบบระบบไฟฟา 3(1-4-4) EET3101  การเขียนแบบระบบไฟฟา 3(2-2-5) 
EIT3302  ระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) EET3104  ระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 
EIT3303  การปองกนัระบบไฟฟา 3(3-0-6) EIT2202   การปองกนัระบบไฟฟา 3(3-0-6) 
EIT3502  ระบบและการจัดการพลังงาน
ในอาคาร 

3(3-0-6) EET3604  ระบบและการจัด
การพลังงานในอาคาร 

3(3-0-6) 

EIT3505  การบริหารโครงการทางไฟฟา 3(3-0-6) EET3201  การบริหารโครงการทาง
ไฟฟา 

3(3-0-6) 

EIT3506  การจัดการและควบคมุ
คุณภาพทางไฟฟา 

3(3-0-6) EET3202  การจัดการและควบคมุ
คุณภาพทางไฟฟา 

3(3-0-6) 

ELT2407 หลักการส่ือสาร 3(3-0-6) EET2304 หลักการส่ือสาร   3(3-0-6) 
EIT3407  นิวเมติกสอุตสาหกรรม 3(1-4-4) EET4201  นิวเมติกสอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
EIT3501  การจัดการพลังงานไฟฟา 3(3-0-6) EET3203  การจัดการพลังงานไฟฟา 3(3-0-6) 
EIT3502  ระบบและการจัดการพลังงาน
ในอาคาร 

3(3-0-6) EET3604  ระบบและการจัด
การพลังงานในอาคาร 

3(3-0-6) 

EIT3503  พลังงานทดแทน 3(3-0-6) EET3204  พลังงานทดแทน 3(3-0-6) 



130 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 น(บ-ป-อ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 น(บ-ป-อ) 
EIT3605 การควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี     3(1-4-4) EET4202 การควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี     3(2-2-5) 
ELT3408 ระบบควบคุม 3(3-0-6) EET3303 ระบบควบคุม   3(3-0-6) 
ELT3606 การออกแบบระบบเครือขาย 3(2-2-5) EET3407 การออกแบบระบบเครือขาย    3(2-2-5) 
IND3205 ภาษาอังกฤษสําหรับนัก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) EET2701 ภาษาอังกฤษสําหรบันกั
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

IND3206 ภาษาอังกฤษสําหรับนัก
เทคโนโลยีไฟฟา 

3(3-0-6) EET2702 ภาษาอังกฤษสําหรบันกั
เทคโนโลยีไฟฟา 

3(3-0-6) 
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5.9 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา (รวม 63 รายวิชา)  
 

 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 GEL1001 การใชภาษาไทย    3(3-0-6) 
              Thai Usage 
             หลักเกณฑแนวคิดท่ีเปนพ้ืนฐานของการสื่อสาร  พัฒนาทักษะของ
การใชภาษาไทย ท้ังการฟง การอาน การพูด การเขียน การอางอิง การสืบคน
สารนิเทศและการนําเสนอผลงานดวยสื่อตางๆ รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกสและฐาน
ขอมูลไดอยางเหมาะสม เพ่ือเปนฐานในการศึกษาและสงเสริมการเรียนรู 

 GEL1001 การใชภาษาไทย            3(3-0-6) 
              Thai Usage 
             หลักเกณฑแนวคิดท่ีเปนพ้ืนฐานของการสื่อสารพัฒนาทักษะของการใช
ภาษาไทยการอางอิงการเชื่อมโยงภาษาไทยในกลุมประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนการสืบคนสารนิเทศและการนาเสนอผลงานดวยสื่อตาง ๆ 

GEH1001 สุนทรียภาพกับชีวิต                                      3(3-0-6) 
      Aesthetic Appreciation 
 การสรางประสบการณ การรับรูและเขาใจดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
และการแสดง โดยผานกระบวนการพ้ืนฐานทางสุนทรียศาสตร เพ่ือนําไปสูความ
ซาบซ้ึงและเห็นในคุณประโยชนในดานความงามทางศิลปะศาสตรเพ่ือความสุข
ของชีวิตหรือเพ่ือการดํารงชีวิต 

GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต                                                3(3-0-6)  
             Aesthetic Appreciation  
             การสรางประสบการณการรับรูและเขาใจดานศิลปะดนตรีนาฏศิลปและ
การแสดงของไทย และกลุมประชาคมอาเซียน โดยผานกระบวนการพ้ืนฐานทาง
สุนทรียศาสตรเพ่ือ นําไปสูความซาบซ้ึงและเห็นในคุณประโยชนในดานความงาม
ทางศิลปกรรมศาสตร 

GEH1002 สังคมไทยในบริบทโลก                                      3(3-0-6) 
     Thai Society in Global Context 
             พ้ืนฐานและวิวัฒนาการสังคมไทย  ความสัมพันธและผลกระทบจาก
สังคมยุคโลกาภิวัตน อันมีผลตอวัฒนธรรมและสังคมไทยท่ีตองปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง ใหทันตอกระแสโลกยุคปจจุบัน ท้ังดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครอง รวมท้ังแนวพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการดํารงอยูอยางมีจิตสํานึกแหงความเปนไทย รวมท้ังเสนอแนว
ทางเลือกท่ีหลากหลาย 

GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก                                                3(3-0-6)  
             Thai Society in Global Context  
             แนวความคิดพ้ืนฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจการศึกษา
การเมืองของไทยความสัมพันธและบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและ
ระดับสากล โดยเนนการศึกษาดานผลประโยชนความรวมมือท่ีไทยไดรับจากการเขา
เปนสวนหนึ่งในประชาคมโลก 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
GEH2001 การพัฒนาตน                                                  3(3-0-6) 
      Self Development 
      หลักการพ้ืนฐานพฤติกรรมมนุษย  แนวคิดทฤษฎี เทคนิค และวิธีการ
พัฒนาตน ท้ังการกํากับควบคุมตนเอง การพัฒนาตนใหเกิดศักยภาพสูงสุด การ
ปฏิบัติตน การปองกันกับพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตอยางเหมาะสม การดําเนินชีวิตท่ี
มีคุณคาและสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและการพัฒนาไปสูการ
พ่ึงตนเองอยางยั่งยืน 

GEH2201 การพัฒนาตน                                                 3(3-0-6)  
             Self Development 
             หลักการพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษยการเขาใจตนเองและผูอ่ืนความ
ภาคภูมิใจในตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตนกระบวนการและวิธีการพัฒนาตน
การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลทักษะการจัดการอารมณการปองกันพฤติกรรม
เสี่ยงในชีวิตและการดําเนินชีวิตท่ีมีคุณคาอยางมีความสุข 

GEH2002 ความจริงของชีวิต                                        3(3-0-6) 
      Philosophy of Life 
      หลักการและการเขาใจถึงความจริงของชีวิตตามหลักธรรมและ
ไตรสกิขา เพ่ือการเขาใจตนเอง ผูอ่ืน สังคม ธรรมชาติ และสรรพสิ่ง 
ในการกําหนดเปาหมายของชีวิตและการดํารงชีวิตในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน  
การนําเอาความจริงของชีวิต หลักศาสนธรรมและทักษะชีวิตไปประยุกตใชในการ
พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือการดํารงตนในสังคมอยางมี
ความสุขและสันติ 

GEH2202 ความจริงของชีวิต                                                3(3-0-6)  
Truth of Life  
การเขาใจความจริงของชีวิตตามหลักธรรมเพ่ือกําหนดเปาหมายและการ

ดํารงชีวิตในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒนการนาหลักศาสนธรรมและทักษะชีวิตไป
ประยุกตใชพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการดารงตนในสังคม 
อยางมีความสุข 
 

GES1001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู       3(3-0-6) 
     IT for Communication and Learning 
     หลักการและความสําคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารนิเทศ ในการสืบคน การสรางสารนิเทศ การใชขอมูลสารสนเทศและแสวงหา
ความรูจากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส การ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศบนเครือขายคอมพิวเตอร การใชระบบ
มัลติมีเดีย เพ่ือการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู 
 

GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู               3(3-0-6)
    Information Technology for Communication and Learning  
             หลักการความสาคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศใน
การสืบคนการสรางสารนิเทศ การใชขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรู
จากสื่อตาง ๆ และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู
บนเครือขายคอมพิวเตอร 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
GES1002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต               3(3-0-6) 
              Science and Technology for Quality of Life 
       การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การพลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม ท้ังทางดาน
กายภาพและชีวภาพท่ีมีตอคุณภาพชีวิต การสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
การดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยในการใชยาและสารเคมีใน
ชีวิตประจําวัน 

GES1102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต                            3(3-0-6) 
             Science and Technology for Quality of Life 
              บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพลังงานการสื่อสารและ
โทรคมนาคม การสงเสริมและดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใชยา
และสารเคมีในชีวิตท้ังทางดานกายภาพและชีวภาพท่ีมีตอคุณภาพชีวิต 

GES2001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม                 3(3-0-6) 
              Science, Technology and Environment  
       ความสําคัญของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสิ่งแวดลอม    
ระบบนิเวศ ระบบสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการอนุรักษ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

GES2201 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม                                3(3-0-6) 
             Science and Technology for Environment  
             ความสําคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย ทางชีวภาพและการ
อนุรักษ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

GES2002 การคิดและการตัดสินใจ                                      3(3-0-6) 
     Thinking and Decision Making 
     หลักการ และกระบวนการการคิดของมนุษย การคิดข้ันวิเคราะห 
สังเคราะหและประเมินคา การใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ 
การใชขอมูลและเหตุผลในกระบวนการแกปญหา การประยุกตการคิดและ
การตัดสินใจใชในชีวิตประจําวัน 

GES2202 การคิดและการตัดสินใจ                                                   3(3-0-6)  
             Thinking and Decision Making  
             หลักการและกระบวนการคิดของมนุษยการคิดข้ันวิเคราะหสังเคราะหและ
ประเมินคา การใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผลในการตัดสินใจการใชขอมูลและเหตุผลใน
กระบวนการแกปญหามีการบูรณาการเครื่องมือคุณภาพรวมกับการคิด สําหรับ 
การตดัสินใจในชีวิตประจําวัน 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EIT1101  ฟสิกสสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา                             3(3-0-6) 
             Physics for Electrical Technologists 
             กลศาสตรการเคลื่อนท่ี  กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัมเชิง
เสน  งานและพลังงาน  การสั่นสะเทือนและคลื่น  โมเมนตัมเชิงมุม  การ
สงผานความรอน  การเปลี่ยนแปลงสภาวะกาซ  ความดันในของเหลว  
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับแม เหล็กไฟฟา  กฎของเกาสและไดเวอรเจนซ        
กฎของคูลอมบและความเขมสนามไฟฟา  ไฟฟาสถิต  ศักดิ์ไฟฟา  และไฟฟา
กระแส   
 

EET1001 ฟสกิสสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา                3(3-0-6) 
   Physics for Electrical Technologists  

    กลศาสตรการเคลื่อนท่ี กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน โมเมนตัม งานและ
พลังงาน  การสั่นสะเทือนและคลื่น การสงผานความรอน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
แมเหล็กไฟฟา กฎของคูลอมบและความเขมสนามไฟฟา ไฟฟาสถิต ศักดิ์ไฟฟา และ
กระแสไฟฟา ELT1501 ฟสิกสสําหรับนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส                   3(3-0-6) 

             Physics for Electronic Technologists 
             แรง กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน สมดุลและโมเมนต การเคลื่อนท่ี
แบบตางๆ งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม คลื่น แสง และเสียง ไฟฟา
สถิตย แหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง-กระแสสลับ แมเหล็กไฟฟา 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EIT1102  คณิตศาสตร 1                                                   3(3-0-6)   
             Mathematics 1 
            ฟงกชั่นมาตรฐาน  ระนาบสมการเชิงเสน  พีชคณิตเชิงซอน สําดับ
และอนุกรม  ลิมิตของฟงกชั่น  อนุพันธ การอินทิเกรท  การประยุกตในงาน
วิศวกรรมไฟฟา   
 

EET1002  คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 1                        3(3-0-6) 
    Mathematics for Electrical Technologists 1  

         ระบบจํานวนจริง เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิต ความตอเนื่อง การหาอนุพันธ 
และการอินทิเกรตของฟงกชันคาจริงหนึ่งตัวแปร เทคนิคการอินทริเกรต อินทริกรัลไม
ตรงแบบ การประยุกตใชทางเทคโนโลยีไฟฟา 

ELT1502 คณิตศาสตรสําหรับนักอิเล็กทรอนิกส 1                   3(3-0-6) 
             Mathematics for Electronics 1 
             เรขาคณิตวิเคราะห ฟงกชัน  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันคา
จริงหนึ่งตัวแปร อนุพันธและคาเชิงอนุพันธของฟงกชันคาจริงวิธีการหา
อนุพันธ การอินทิเกรต เทคนิคการอินทริเกรต อินทริกรัลไมตรงแบบ การ
ประยุกตของอนุพันธและอินทริเกรต 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EIT2103  คณิตศาสตร 2                             3(3-0-6) 
             Mathematics 2 
             สมการอนุพันธ  อนุกรมฟูเรียร  การแปลงฟูเรียร  และการแปลง
ลาปลาซ การวิเคราะหเมทริกซ  การประยุกตในงานวิศวกรรมไฟฟา  

EET1003  คณิตศาสตรสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 2                         3(3-0-6) 
    Mathematics for Electrical Technologists 2  

          สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพันธสามัญอันดับหนึ่งและอันดับสอง  สมการเชิงอนุพันธยอย จํานวนเชิงซอน การ
ดําเนินการจํานวนเชิงซอน เมทริกซ ตัวกําหนด การดําเนินการเมทริกซ การประยุกตใช
ทางเทคโนโลยีไฟฟา 

ELT1503 คณิตศาสตรสําหรับนักอิเล็กทรอนิกส 2         3(3-0-6) 
             Mathematics for Electronics 2 
             สมการเชิงอนุพันธสามัญเอันดับหนึ่งและสูงกวา การแปลงลาปลาส  
ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธสามัญ  สมการเชิงอนุพันธยอย จํานวน
เชิงซอน ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน  การอินทิเกรตในระนาบเชิงซอน 
เวกเตอรและแมตริก อนุกรมกําลังและการประยุกตใช 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EIT1104  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา                           3(2-2-5) 
             Electrical  Instruments and Measurements 
            หนวยการวัดและมาตรฐานของอุปกรณ  หลักการทํางานและการ
นําไปใชงานของเครื่องมือวัดไฟฟา  การวัดแรงดันไฟฟา  กระแสไฟฟา  ความ
ตานทาน  กําลังไฟฟา  พลังงานไฟฟา  ความเร็วรอบ  ความถ่ี  เพาเวอรแฟก
เตอร  ออสซิโลสโคป  เครื่องวัดแบบดิจิตอล  เซนเซอร  ทรานดิวเซอรและ
การนําไปใชงาน 

EET1004  เครื่องมือวัดไฟฟา                                     3(2-2-5) 
    Electrical Instruments  

          แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับวิธีทําการทดลองท่ีเก่ียวของกับการวัด ความถูกตอง 
การปรับเทียบ หลักการเบื้องตนของเครื่องวัด มัลติมิเตอร เครื่องวัดกําลัง หลักการ
เบื้องตนของออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณ แนะนําเครื่องวัดแบบดิจิทัล 

ELT1201 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส                  3(2-2-5) 
             Electronic Instruments 
             การใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มัลติเมิเตอร วัตต
มิเตอร ตัวกําเนิดสัญญาณออสซิโลสโคป เทคนิคของการวัด มาตรฐานในการ
วัด หนวยวัด ความแมนยํา ความถูกตอง และความปลอดภัยในการวัด การ
ปองกันสัญญาณรบกวนท่ีไมตองการในการวัด การวัดคาอิมพิแดนซท่ีความถ่ี
ต่ําและความถ่ีสูง 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EIT1105 วงจรไฟฟากระแสตรง                                         3(2-2-5) 
            Direct Current Circuit  
           องคประกอบของวงจรไฟฟา  กฎของโอหมและเคอรชอฟฟ  การ
วิเคราะหโหนดและเมช  การทับซอน  วงจรสมมูลของเธวินินและนอรตัน  
การถายโอนกําลังสูงสุด  ผลตอบสนองทราน  เชียนตของวงจร R L C  การ
จําลองวงจรไฟฟาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

EET1005 วงจรไฟฟากระแสตรง                                          3(2-2-5) 
    Direct Current Circuits  
              ปริมาณและหนวยการวัด  แรงดัน กระแส ความตานทาน กฏของโอหม 
พลังงานและกําลังงาน วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม ทฤษฏีเทวินิน ทฤษฏีนอร
ตัน ทฤษฏีการทับซอน การวิเคราะหแบบก่ิง ลูป และโหนด การประยุกตใชทางไฟฟา 

ELT1202 การวิเคราะหวงจรไฟฟา           3(3-0-6) 
             Electric Circuit Analysis 
             พ้ืนฐานของวงจรไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอฟ การ
วิเคราะหโหนด การวิเคราะหเมซ ทฤษฎีของเทวินินและนอรตัน ซุปเปอรโพ
ซิชั่น อุปกรณเก็บพลังงาน ตัวเก็บประจุ ขดลวดเหนี่ยวนํา วงจร RC และ RL 
วงจรลําดับท่ีสอง การวิเคราะหทรานเซียน การกระตุนแบบซายนูซอยดและ
เฟสเซอร 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EIT1201  โปรแกรมและการเขียนแบบ                                3(1-4-4) 
             Drawing and Software 
             การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร   การสรางเท็มเพลต  การ
กําหนดมาตราสวน  การเขียนภาพฉาย การกําหนดขนาด  การเขียนภาพสอง
มิติและสามมิติ  การสรางบล็อกสัญลักษณ  การพิมพแบบ 

EET1006  เขียนแบบวิศวกรรม                                                 3(2-2-5)
    Engineering Drawing  

         การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางเท็มเพลต การกําหนดมาตราสวน 
การเขียนภาพฉายการกําหนดขนาด การเขียนภาพสองมิติและสามมิติ การสรางบล็อก
สัญลักษณ การพิมพแบบ 

ELT2301  การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส                  1(0-2-1) 
              Electronics Drawing  
              การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส จําลองการทํางานของวงจร
อิเล็กทรอนิกส ออกแบบและสรางแผนวงจรพิมพ (PCB) ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป พรอมประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
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 หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EIT1602  โปรแกรมคอมพิวเตอร                                3(1-4-4) 
             Computer Programming 
             โครงสรางและสวนประกอบของคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอร 
การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง  คําสั่ง  ตัวแปร  ฟงกชั่นตาง ๆ การ
เขียนโฟลวชารท  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 

EET1007  โปรแกรมคอมพิวเตอร                                              3(2-2-5) 
    Computer Programming 

   ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน สวนประกอบของคอมพิวเตอร แนะนํา
ภาษาคอมพิวเตอรท่ีนิยมใชในปจจุบัน การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ผังงาน การ
เขียนโปรแกรมเพ่ือใชงานกับขอมูลท่ีมีชนิดหรือโครงสรางแบบตางๆ เชน อารเรย การ
ประมวลผลกับแฟมขอมูล และการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก 

ELT1602  โปรแกรมคอมพิวเตอร                                      3(2-2-5) 
              Computer Programming 
              โครงสรางพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอร 
ข้ันตอนวิธีและผังงานเพ่ือการแกปญหา วากยสัมพันธ  หัวขอพ้ืนฐานในการ
เขียนโปรแกรม ขอความคําสั่ง คําสั่งตัดสินใจ คําสั่งแบบวนรอบ ตัวแปร 
คาคงท่ี ตัวแปรชุด การสรางโปรแกรมยอยและฟงกชัน การเรียกซํ้า การแกไข
ความผิดพลาดและการทดสอบโปรแกรม 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EIT1701  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน                          3(2-2-5) 
             Basic Electronic         
            คุณสมบัติกระแส แรงดัน ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ วงจร
อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน วงจรขยาย ออปแอมปและการประยุกตออปแอมปใน
วงจรเชิงเสนและไมเชิงเสน  วงจรออสซิเลเตอร  วงจรขยายกําลัง  แหลงจาย
กําลัง  อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน 
 

EET1101  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน                                  3(2-2-5) 
              Basic Electronics  
              คุณสมบัติท่ัวไปของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสออปแอมป ไอซีตั้งเวลาและการ
ประยุกตใชงานวงจรอิเล็กทรอนิกสวงจรแหลงจายไฟฟา วงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟา 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนและการ
ทําแผนลายวงจร 

ELT1204 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส                          3(3-0-6) 
             Electronics Circuit Analysis 
             คุณสมบัติทางไฟฟา พารามิเตอรและการใชงานของไดโอด 
ทรานซิสเตอรและเฟต การอานคูมือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส การไบแอส การ
วิเคราะหสัญญาณขนาดเล็ก วงจรแหลงจายกําลัง วงจรขยายในยานความถ่ีต่ํา 
แนะนําสูออปแอมป 
 

EET1301 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส                               3(2-2-5) 
    Electronics Circuit Analysis 
    คุณสมบัติทางไฟฟาของไดโอด ไบโพลารทรานซิสเตอร และทรานซิสเตอร
สนามไฟฟา วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่น การประยุกตใชงาน
ไดโอด การไบแอสทรานซิสเตอร คุณสมบัติของตัวขยาย ตัวขยายแรงดัน ตัวขยาย
กระแส วงจรขยาย การอานคูมืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EIT2108  สนามแมเหล็กไฟฟา          3(3-0-6) 
   Electromagnetic Field 
           การวิเคราะหเวกเตอร  กฎของคูลอมปและความเขมสนามไฟฟา  
ความหนาแนน ฟลักซไฟฟา  กฎของเกาสและไดเวอรเจนซ  พลังงานและ
ศักดิ์ไฟฟา  ตัวนํา  ไดอิเล็กตริกและความจุไฟฟา  สมการของปวซซองและลา
ปลาซ  สนามแมเหล็กสถิต  แรงกระทําในสนามแมเหล็ก     สารแมเหล็กและ
ความเหนี่ยวนําสนามท่ีเปลี่ยนกับเวลาและสมการของแมกซเวลล 

  

EET1302 สนามแมเหล็กไฟฟา                                                3(3-0-6) 
  Electromagnetic Field 

         การวิเคราะหเวกเตอร กฏของคูลอมบ ความเขมสนามไฟฟา ความ
หนาแนนฟลั๊กซไฟฟา กฏของเกาสและไดเวอรเจนส พลังงานและศักยไฟฟา ตัวนํา ไดอิ
เล็กตริกและความจุ สนามแมเหล็กคงตัว แรงแมเหล็ก ความเหนี่ยวนํา สมการแม็กเวลล 

ELT2302  สนามแมเหล็กไฟฟา                                         3(3-0-6) 
          Electromagnetic Field 
          ระบบพิกัดในปริภูมิ สนามไฟฟาสถิตย ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา 
ไดอิเล็กตริก กระแสกับความตานทาน แรงขับเคลื่อน คลื่นไฟฟา 
สนามแมเหล็กแบบคงตัว กฏไบโวตซาวารต กฎของแอมแปร กฎของฟารา
เดย วัสดุแมแหล็กและการเหนี่ยวนํา คุณสมบัติการเปนแมเหล็กของสสาร 
การแกวงทางแมเหล็กไฟฟา สมการ 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EIT1601  การออกแบบระบบดิจิตอล                           3(1-4-4) 
    Digital System Design 
             โครงสรางและคุณสมบัติของไอซีดิจิตอล  ระบบตัวเลขและรหัส  
ลอจิกเกต  พีชคณิตบูลลีนและแผนผังคารโนห  ฟลิบฟลอบ  การออกแบบ
วงจรคอมบิเนชัน  การออกแบบวงจรซีเควนเชียล  วงจรแปลงสัญญาณ
ดิจิตอลเปนสัญญาณอนาล็อกและวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนสัญญาณ
ดิจิตอล  การประยุกตวงจรดิจิตอลในงานระบบตาง ๆ  
 

  

EET2001  การออกแบบระบบดิจิตอล                                        3(2-2-5) 
    Digital System Design  

         ระบบตัวเลขและการคํานวณในคอมพิวเตอร พีชคณิตบูลีนและตารางความ
จริง แผนผังคารโน วิธีควินแม็กคลอสก้ี ฮารซารด วงจรซิงโครนัสและวงจรอะซินโคนัส 
ไดอะแกรมการเปลี่ยนสภาวะ วงจรโดยลําดับท่ัวไปท่ีใชฟลิปฟล็อป วงจรคงสภาวะการ
เก็บขอมูล วงจรนับ วงจรเลื่อนขอมูล 

ELT2405  เทคโนโลยีดิจิตอล          3(2-2-5) 
              Digital Technology 
               ระบบตัวเลขและรหัส ลอจิกเกต การลดรูปวงจรคอมบิเนชั่น
โดยใชพีชคณิตบูลีนและ K-map การใช SOP และ POS ในการออกแบบ
วงจรคอมบิเนชั่น การออกแบบวงจรมัลติเพล็กซ วงจรเขารหัส วงจรซีเควน
เชียลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การประยุกตใชงานระบบดิจิตอลในงาน
อุตสาหกรรม 
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EIT2603  ไมโครโปรเซสเซอร                         3(1-4-4)
   Microprocessor 

โค รงส ร า งขอ งคอ ม พิ ว เต อ ร   ส ถ าป ต ยก รรม ขอ ง
ไมโครโปรเซสเซอร  คําสั่ง  การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี   ตารางเวลา การ
ตอหนวยความจําชิพ   คําสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร  การประยุกตใชงาน  
การเขียนโปรแกรมควบคุม  การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร    

EET2002  ไมโครคอนโทรลเลอร                                               3(2-2-5) 
    Microcontroller  
              ระบบคอมพิวเตอรแบบดิจิทัลเบื้องตน ระบบไมโครคอนโทรลเลอรและ
โครงสรางโดยท่ัวไป รอบการทํางาน รอบคําสั่ง การบวก ลบ คูณ หารเลขฐานสอง การ
เปลี่ยนรหัสบีซีดีเปนเลขฐานสอง และกลับกัน หนวยความจํา คําสั่งนําเขา/สงออก การ
เชื่อมตออุปกรณนําเขา/สงออกท่ีสามารถโปรแกรมได 

ELT3508  ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร         3(2-2-5) 
              Microprocessor and Microcontroller 
              พ้ืนฐานและการประยุกตใชงานไมโคโปรเซสเซอรและ
ไมโครคอนโทรลเลอร สถาปตยกรรม โครงสรางของบัส เทคโนโลยีของ
ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรรุนตางๆ ชุดคําสั่ง หลักการเขียน
แผนภาษาเครื่องและภาษาเอสแซมบลี การเขียนโปรแกรมและการนําไป
ประยุกตใชงาน การเชื่อมตออุปกรณภายนอก 
EIT2106  วงจรไฟฟากระแสสลับ                        3(2-2-5) 
             Alternating Current Circuit 
             แหลงกําเนิดไฟฟา  โครงสรางของระบบไฟฟา  คุณสบัติพ้ืนฐาน
ของไฟฟากระแสสลับ  คาบเวลา  ความถ่ี  สมการชั่วขณะ  สมการเฟสเซอร  
ประเภทของภาระ  กําลังไฟฟาในระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส  วงจรไฟฟาแบบ
อนุกรม ขนานและผสม  การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ     

EET2101  วงจรไฟฟากระแสสลับ                                   3(2-2-5) 
              Alternating Current Circuits  
             การกําเนิดไฟฟากระแสสลับ  โครงสรางของระบบไฟฟา  คุณลักษณะ
พ้ืนฐานของไฟฟากระแสสลับรูปคลื่นไซนคาบเวลา  ความถ่ี  สมการชั่วขณะ  สมการ
เฟสเซอร  ประเภทของภาระ  กําลังไฟฟาในระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส  วงจรไฟฟาแบบ
อนุกรม ขนานและผสม  การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ 

 

 



145 
 

 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
EIT2401  เครื่องกลไฟฟา       3(2-2-5) 
            Electric Machinery 
           หลักการแปรสภาพพลังงาน  วงจรแมเหล็กไฟฟา  หลักการทํางาน 
การควบคุมคาและการทดสอบเก่ียวกับเครื่องกําเนิดไฟฟา  หมอแปลงไฟฟา 
และมอเตอรไฟฟา 

EET2102 เครื่องกลไฟฟา                                     3(2-2-5) 
             Electric Machinery 
            หลักการแปรสภาพพลังงาน  วงจรแม เหล็กไฟฟา  หลักการทํางาน 
การทดสอบและการใชงานเครื่องกําเนิดไฟฟา  หมอแปลงไฟฟา และมอเตอรไฟฟา 
 

EIT2402  การควบคุมมอเตอรไฟฟา     3(1-4-4) 
   Electric Motors Control 
           การควบคุมมอเตอรดวยแมคเนติกคอนแทคเตอร  การเริ่มเดินแบบ
โดยตรง        การควบคุมแบบเรียงลําดับ  การกลับทางหมุน การควบคุมแบบ
สตาร-เดลตาและการควบคุมความเร็ว 

EET2104  การควบคุมมอเตอร                                 3(2-2-5) 
              Motors Control 
             การควบคุมมอเตอรดวยแมคเนติกคอนแทคเตอร  การเริ่มเดินแบบโดยตรง        
การควบคุมแบบเรียงลําดับ  การกลับทางหมุน  การควบคุมแบบสตาร-เดลต า 
การควบคุมความเร็ว การควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอรเบื้องตน 
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EIT3702  อิเล็กทรอนิกสกําลัง       3(2-2-5) 
   Power Electronics 
           คุณ ลั กษณ ะของอุปกรณ อิ เล็ กทรอนิ กส กํ าลั ง  ได โอดกําลั ง 
ทรานซิสเตอรกําลัง    เอสซีอาร จีทีโอ มอสเฟทกําลัง ไอจีบีที  คุณลักษณะของ
แกนหมอแปลงไฟฟากําลังและหมอแปลงไฟฟาความถ่ีสูง  วงจรแปลงกําลังจาก
เอซีเปนดีซี  ดีซีเปนดีซี  ดีซีเปนเอซีและเอซีเปนเอซี               การประยุกตใช
อิเล็กทรอนิกสกําลัง  การควบคุมมอเตอรดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง  แหลงจาย
กําลังสวิทชิ่ง  วงจรสนับเบอร  วงจรขับและการควบคุมสัญญาณรบกวนทาง
แมเหล็ก  การจําลองการทํางานดวยคอมพิวเตอร 

EET2201  อิเล็กทรอนิกสกําลัง                                            3(2-2-5) 
              Power Electronics 
            คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง  ไดโอดกําลัง ทรานซิสเตอร 
กําลัง เอสซีอาร จีทีโอ มอสเฟทกําลัง ไอจีบีที  คุณลักษณะของแกนหมอแปลงไฟฟา
กําลังและหมอแปลงไฟฟาความถ่ีสูง  วงจรแปลงกําลังจากเอซีเปนดีซี  ดีซีเปนดีซี  ดีซี
เปนเอซีและเอซีเปนเอซี  การประยุกตใชอิเล็กทรอนิกสกําลัง  แหลงจายกําลังสวิทชิ่ง  
วงจรขับและการควบคุมสัญญาณการจําลองการทํางานดวยคอมพิวเตอร 
 

ELT2305  อิเล็กทรอนิกสกําลัง    3(3-0-6) 
              Power Electronics 
              คุณสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังคือ ไดโอด
กําลัง SCR GTO ทรานซิสเตอรกําลังชนิดไบโพลาร มอสเฟต IGBT คุณสมบัติ
ทางแมเหล็กของวัสดุเพ่ือใชในงานอิเล็กทรอนิกสกําลัง หมอแปลง การทํางาน
ของอิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรขยายกําลัง วงจรไดโอดและเรคติไฟร คอมมู
เตชั่น เทคนิคสําหรับการควบคุมการทํางานโดยไทริสเตอร จีทีโอ 
ทรานซิสเตอรกําลัง มอสเฟตกําลัง ไอจีบีที วงจรควบคุมกําลังแบบเรคติไฟร 
คอนเวิรทเตอร อินเวิรทเตอร และหมอแปลงไฟฟาแบบตาง ๆ การควบคุม
การทํางานของมอเตอรโดยใชวงจรอิเล็กทรอนิกส 
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EIT3304  การบํารุงรักษาระบบไฟฟา        3(2-2-5) 
   Electrical System Maintenance 
            การบํารุงรักษาไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม เชนระบบแสงสวาง  
มอเตอร  ระบบไฟฟาแรงสูง  หลักท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  บํารุงรักษาไฟฟา  
(Preventive Maintenance)  เชนการบริหาร  การเก็บรักษา  ตารางเวลา  
สถิติ  ความถ่ีในการบํารุงรักษา  หัวขอการบํารุงรักษา  แบบฟอรม  ฯลฯ  
หลักการซอม บํารุงรักษาไฟฟ า (Corrective Maintenance) เชน  การ
ปรับปรุง  การเปลี่ยนชิ้นสวนอ่ืน ๆ 

EET2203  การบํารุงรักษาระบบไฟฟา                                 3(2-2-5) 
              Electrical System Maintenance 
              หลักการปฏิบัติงานบํารุงรักษาไฟฟาการบํารุงรักษาแบบเชิงปองกันการ
บํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุงการบํารุงรักษาอุปกรณในสถานีไฟฟา ระบบจําหนายไฟฟา 
ระบบไฟฟาสําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  
  

EIT3404  การขับเคลื่อนดวยกําลังไฟฟา      3(3-0-6) 
   Electrical Drives 
            ระบบการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรงดวยวงจร AC-DC 
Converter และวงจร Chopper  การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสสลับ
ดวยอินเวอรเตอรแบบตางๆ และไซโครคอนเวอรเตอร และหลักการ
ขับเคลื่อนมอเตอรชนิดพิเศษ เชน รีลักแตนตมอเตอร สเต็ปปงมอเตอร และ
มอเตอรแบบไรแปรงถาน  การพัฒนาการขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา 

EET2204  การขับเคลื่อนดวยกําลังไฟฟา                                 3(3-0-6) 
              Electrical Drives 
             ระบบการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรงดวยวงจร AC-DC Converter 
และวงจร Chopper  การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสสลับดวยอินเวอรเตอร ไซโคร
คอนเวอรเตอร  การขับเคลื่อนมอเตอรแบบสเต็ปปง มอเตอรแบบไรแปรงถาน  การ
จําลองการขับเคลื่อนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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ELT2303  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส               3(3-0-6) 
    Electronics Circuit Design 
             วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายเนกาทิฟฟดแบ็ก และ
วงจรขยายกําลัง ออปแอมป และการประยุกตใช วงจรกรองความถ่ี ออสซิเล
เตอร หลักการของวงจรเปลี่ยนสัญญาณจากระบบอนาลอกเปนดิจิตอลและ
กลับกัน 
 

EET2301 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 
 Electronics Circuit Design  

วงจรขยาย ผลการตอบสนองความถ่ี ความถ่ีต่ําคัทออฟ ความถ่ีสูงคัทออฟ 
หลักการสรางวงจรขยายแถบความถ่ีกวาง วงจรขยายท่ีมีการปอนกลับ การปอนกลับ
แบบลบ การปอนกลับแบบบวก วงจรออสซิลเลเตอร วงจรขยายกําลัง  
 

ELT2505 เทคโนโลยีสารก่ึงตัวนํา                                      3(3-0-6) 
   Semiconductor Technology 

        สถิติแบบเมกซเวลล-โบสตมันน  ฟงกชันการกระจายความเร็วและ
พลังงานสถิติแบบควอนตัมสมการการกระจายแบบเฟอรมิ-ไดแรค 
ระดับเฟอรมิ การนําไฟฟาในโลหะ ทฤษฏีแถบพลังงาน การนําไฟฟาของสาร
ก่ึงตัวนํา เทคโนโลยีการสรางอุปกรณสารก่ึงตัวนํา การสรางรอยตอพีเอ็น 
รอยสัมผัสแบบโมหมิคและซอตตคีย  อุปกรณสารก่ึงตัวนําชนิดตาง ๆ 

  

EET2302  เทคโนโลยีสารก่ึงตัวนํา                                            3(3-0-6) 
   Semiconductor Technology  
         ทฤษฏีสารก่ึงตัวนํา วัสดุสารก่ึงนํา ผลึกสารก่ึงตัวนํา สารก่ึงตัวนําบริสทธิ์ 
สารก่ึงตัวนําไมบริสุทธิ์ สารเจือ การเกิดอิเล็กตรอนและโฮล  ระดับเฟอรมิ  การนํา
ไฟฟาของสารก่ึงตัวนํา เทคโนโลยีการสรางอุปกรณสารก่ึงตัวนํา คุณสมบัติการทํางาน
ของอุปกรณสารก่ึงตัวนําแบบตาง ๆ 

ELT2406  สัญญาณและระบบ                                          3(3-0-6) 
          Signals and Systems 
          สัญญาณและระบบ การวิเคราะหสัญญาณเชิงเวลาตอเนื่องและ
ระบบเชิงเสนไมแปรตามเวลาสัญญาณเปนคาบและอนุกรมฟูเรียร การแปลง
และแปลงผกผันลาปลาส สถาปตยกรรมของระบบเชิงเสนไมแปรตามเวลา 
สัญญาณและระบบเชิงเวลาเต็มหนวยการแปลงและการแปลงผกผันแบบ Z 

EET2303  สัญญาณและระบบ                                                 3(3-0-6)  
   Signals and Systems 
             ระบบสัญญาณแบบตอเนื่อง ระบบสัญญาณแบบไมตอเนื่องและระบบ การ
วิเคราะหสัญญาณแบบตางๆ การใชอนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร การแปลงแบบ Z 
การคอนโวลูชั่นของสัญญาณ การแซมปลิ้ง  ตัวแปรสถานะ การแทนระบบบนโดเมน
เวลาและความถ่ี การตอบสนองของระบบ 
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IND3303 การนําเสนองานดานเทคโนโลยีเปนภาษาอังกฤษ           3(3-0-6) 
             Technology Presentation in English 
             หลักในการนําเสนอขอมูล สํานวนท่ีใช บทนํา บทสรุป และสื่อ
ตางๆ ท่ีใชในการนําเสนองานทางเทคโนโลยี วิธีการใชสื่อตางๆ เพ่ือชวยให
การนําเสนอมีความชัดเจนและงายตอความเขาใจ  ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษท่ีถูกตองและไดมาตรฐาน โดยสามารถ
บูรณาการทักษะท้ังหาไดแก ฟง พูด อาน เขียน และสื่อสาร 

EET2703  ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 3(3-0-6) 
              English for Giving Presentations in Electrical Technologists 
             วิธีการนําเสนอดวยภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับสถานการณ การสรางสื่อใน
การนําเสนอดวยภาษาอังกฤษ ขอความ กราฟ  แผนภูมิ ประกาศ  แผนพับ  การจัด
ปายนิทรรศการ การนําเสนอท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีไฟฟาดวยภาษาอังกฤษ 

 
 

EIT3202 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา                3(2-2-5) 
  Electrical System Design and Estimation 
           สัญลักษณดานการออกแบบระบบไฟฟา  มาตรฐานการติดตั้ง  การ
เลือกอุปกรณไฟฟา  การออกแบบระบบไฟฟากําลังและระบบไฟฟาสื่อสาร  
สําหรับท่ีพักอาศัย  อาคารพาณิชยและโรงงานอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาแบบ
ระบบไฟฟา  
 

EET3102 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา                               3(2-2-5) 
             Electrical System Design and Installation  
            แบบงานติดตั้งระบบไฟฟามาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาอุปกรณไฟฟาสําหรับ
งานติดตั้งในงานระบบไฟฟา  การออกแบบระบบไฟฟาสําหรับอาคารและมอเตอรไฟฟา
ในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษางานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา 
  

EIT3903 หัวขอพิเศษดานไฟฟากําลัง       3(2-2-5) 
  Special Topics in Electrical Power  
          การเรียนรูและสัมมนาหัวขอท่ีนาสนใจหรือนวัตกรรมใหม ๆ ดาน
ไฟฟากําลัง 
 

EET3205  เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม                    3(3-0-6) 
 Selected Topics in Electrical Industrial Technology 
 หัวขอซ่ึงเปนท่ีนาสนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหมในสาขาเทคโนโลยี

ไฟฟาอุตสาหกรรมหรือท่ีเก่ียวของ 
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EIT3406 เครื่องควบคุมแบบโปรแกรมได        3(1-4-4) 
  Programmable Logic Controller 
          การใชเครื่องควบคุมแบบโปรแกรมได  แลดเดอรไดอะแกรม  คําสั่ง
แบบบูลีน  คําสั่งแบบบล็อก  การเชื่อมตอและสั่งงานเครื่องควบคุมแบบ
โปรแกรมผานทางหนาจอคอมพิวเตอร 

EET3206  โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรเลอร                              3(2-2-5) 
              Programmable Logic Controller 
             โครงสรางและหลักการทํางานของโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร  
ภาษาสําหรับโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร การตออุปกรณอินพุทและเอาทพุท 
การเชื่อมตอและสั่งงานดวยคอมพิวเตอร 

ELT3602  เครือขายคอมพิวเตอร                                     3(3-0-6) 
         Computer Network 
         พ้ืนฐานการสื่อสารขอมูลและคอมพิวเตอร การเขารหัสขอมูล การ
ควบคุมชั้นดาตาลิ้ง การสงผานขอมูลแบบพรอมสัมพันธและไมพรอมสัมพันธ 
การมัลติเพล็กซ เซอรกิตสวิทชิง แพคเก็ตสวิทชิง เฟรมรีเลย  เอทีเอ็ม แลนด  
แวน สถาปตยกรรม โปรโตคอล พฤติกรรมของระบบสื่อสารใตอิทธิพล
สัญญาณรบกวน การสงผานขอมูล  การควบคุมการเชื่อมตอขอมูล 

EET3301  เครือขายคอมพิวเตอร                                              3(3-0-6) 
   Computer Network 
              แบบจําลองอางอิงเครือขาย สื่อกลางทางกายภาพ การตรวจจับความ
ผิดพลาดและการแกไข การควบคุมการเขาถึงสื่อกลาง เครือขายแลนและแวน 
โปรโตคอลอินเตอรเน็ต การคนหาเสนทาง การควบคุมการแออัด โปรโตคอลชั้นทรานส
พอรต การจัดการเครือขาย ความปลอดภัยเครือขาย 

 
ELT4405  การประมวลผลสญัญาณเชิงเลข                          3(3-0-6) 
         Digital Signal Processing 
         สัญญาณและระบบเชิงเสนไมแปรผันตามเวลา ผลการแปลง z 
ทฤษฏีสังวัฒนาการ สมการเชิงผลตาง การประยุกตใชการแปลงฟูเรียรแบบวิ
ยุตและข้ันตอนวิธีอยางเร็วสําหรับการแปลงฟูเรียรแบบวิยุต ผลตอบสนอง
ตออิมพัลสแบบจํากัดและแบบไมจํากัด วงจรกรองดิจิตอล การออกแบบวงจร
กรองความถ่ีแบบวิยุตแบบจํากัดและไมจํากัด 

EET3302  การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข                                   3(2-2-5) 
     Digital Signal Processing  
              โครงสรางของตัวประมวลผลสัญญาณ ขอดีขอเสียของการประมวลผล
สัญญาณเชิงเลขกับการประมวลผลสัญญาณเชิงอุปมาน  การแปลงฟูริเยรแบบเร็ว วงจร
กรองความถ่ีเชิงเลขแบบอิมพัลสจํากัด วงจรกรองความถ่ีแบบอิมพัลสไมจํากัด การ
ออกแบบวงจรกรองความถ่ีเชิงเลข 
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EIT3604  ระบบสมองกลฝงตัว        3(1-4-4)
   Embedded System 
           สถาปตยกรรมของระบบสมองกลฝงตัว  ภาษาท่ีใชสําหรับการเขียน
โปรแกรม  การเขียนโปรแกรมและการโหลดลงไอซี  การเชื่อมตอกับอุปกรณ
ภายนอก  การทําพอรตติ้งและการใชงาน   EET3402 ระบบสมองกลฝงตัว                                                 3(2-2-5) 

  Embedded System 
        ภาพรวมของระบบสมองกลฝงตัว เทคโนโลยีระบบสมองกลฝงตัว การสื่อสาร
ระหวางระบบตางๆ การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก การเขียนโปรแกรม ปลอดภัยและ
ความนาเชื่อถือของระบบสมองกลฝงตัว หลักการออกแบบ 

ELT2506  ระบบสมองกลฝง                                           3(3-0-6) 
   Embedded System 
         สถาปตยกรรมของระบบสมองกลฝงตัว เทคโนโลยีระบบสมองกล
ฝงตัว การจัดโครงสรางฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาท่ีใชสําหรับการเขียน
โปรแกรม  การเขียนโปรแกรม การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก การทํางาน
แบบไมมีเวลาหนวงของระบบสมองกลฝงตัว เทคนิคการสรางระบบและ
ออกแบบระบบท่ีมีความเชื่อถือไดและมีปลอดภัย 

 
ELT3303  การประมวลผลภาพดิจิตอล                               3(3-0-6) 
   Digital Image Processing 
          ความรูเบื้องตนของการประมวลผลภาพดิจิทัล  การปรับปรุงและ
การบูรณะภาพ  การเซกเมนตภาพ การตรวจจับขอบ  การผันรูปลักษณะ  
การพรรณาภาพ  การบีดอัดภาพ  สัญญาณรบกวนและการใชตัวกรอง
สัญญาณ  การแปลงสัญญาณภาพ  การเพ่ิมคุณภาพของภาพ  การนําการ
ประมวลผลภาพไปประยุกตใช 

EET3403  การประมวลผลภาพดิจิตอล                                        3(2-2-5) 
     Digital Image Processing 

              การอธิบายหลักการประมวลผลภาพดิจิตอล โครงสรางขอมูลของภาพ
ดิจิตอล การหาลักษณะพิเศษของภาพดิจิตอล การทําใหภาพมีคุณภาพดีข้ึน การ
ประมวลผลภาพระดับสีเทา การประมวลผลภาพสี การบีบอัดภาพ การประยุกตใชงาน 
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ELT3509  การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับหุนยนต 3(2-2-5) 
    Microcontroller Application for Robots 
              การควบคุมหุนยนตดวยไมโครคอนโทรลเลอรท้ังแบบอัตโนมัติ
และก่ึงอัตโนมัติ  การประยุกตใชงานเซนเซอรในงานหุนยนต  การกําจัด
สัญญาณรบกวนในหุนยนต  การควบคุมมอเตอร การออกแบบมือจับหุนยนต  
ระบบนําวิถีหุนยนต  การควบคุมตําแหนงและทิศทาง  การโปรแกรมหุนยนต 
สรางหุนยนตท่ีควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
 

EET3404  การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร                        3(2-2-5) 
              Microcontroller  
     สถาปตยกรรมและการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร ไดอะแกรมเวลา
ของสัญญาณ การติดตอกับหนวยความจํา การเชื่อมตอกับอุปกรณอินพุต-เอาตพุตและ
อุปกรณตางๆ การเขียนโปรแกรมประยุกตทางดานวิศวกรรม 

ELT3107  การเรียนรูของเครื่อง                                         3(3-0-6) 
   Machine Learning 
          การจําแนกเชิงเสน  การเรียนรูแบบเบย การตัดสินใจและการ
ประมาณพารามิตเตอรแบบเบย การเรียนรูแบบมีผูสอน  การเรียนรูแบบไมมี
ผูสอน การเรียนรูแบบเสริมกําลัง  เครือขายประสาทเทียมเบื้องตน  การนํา
การเรียนรูของเครื่องไปประยุกตใชงาน 

EET3405  การเรียนรูของเครื่อง                                                3(2-2-5) 
   Machine Learning 
           คุณลักษณะของขอมูล การแยกแยะแบบเชิงเสน  ทฤษฏีเบย การตัดสินใจ
แบบเบย การประมาณคาพารามิเตอรแบบเบย และการประมาณคามากท่ีสุด การ
เรียนรูแบบมีผูสอน  การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การเรียนรูแบบเสริมกําลัง และการ
ประยุกตใชงาน  โครงขายประสาทเทียมเบื้องตน   
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ELT3607  ระบบการสื่อสารเคลื่อนท่ี                                 3(3-0-6) 
   Mobile Communication Systems 
         ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบการสื่อสารเคลื่อนท่ี คุณสมบัติของ
เครื่องโทรศัพทเคลื่อนท่ี การควบคุมเซลสําหรับสัญญาณ หลักการของวิธีการ
รับสง และการจราจรของระบบโทรศัพท ท่ีตั้งเซลสายอากาศ และสายอากาศ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
 

EET3406  การสื่อสารไรสายและเคลื่อนท่ี                                  3(3-0-6) 
              Wireless and Mobile Communication 
              สถาปตยกรรมของระบบเซลลูลารและเครือขายไรสาย การแพรกระจาย
คลื่น คุณลักษณะของชองสัญญาณไรสาย การแฮนดออฟ การมอดูเลชั่น การเขารหัส
ชองสัญญาณ เทคนิคการเขาถึงหลายเสนทาง  มาตรฐานของระบบการสื่อสารไรสาย
และเคลื่อนท่ี 

ELT3608 เครือขายการสื่อสารไรสายและอุปกรณเคลื่อนท่ี3(3-0-6) 
Wireless and Mobile Networks 
ระบบการสื่อสารไรสาย  ระบบเครือขายไรสาย  อุปกรณเคลื่อนท่ี  ขอกําหนด
ตางๆ ในเครือขายไรสายและอุปกรณเคลื่อนท่ี  การจัดการเครือขาย  การ
ติดตั้ง ระบบการประกันประสิทธิภาพในการรับสงขอมูลในเครือขายไรสาย  
โปรแกรมประยุกตเครือขายระบบสื่อสารไรสายและอุปกรณเคลื่อนท่ี  การ
จัดการขอมูล 

 

 

 

 

 



154 
 

 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ELT3604  การสื่อสารแบบดิจิตอล                                   3(3-0-6) 
         Digital Communication 
         ทฤษฎีการแซมปลิง การมัลติเพล็กซ สัญญาณสุมและไมสุม 
สัญญาณสุมชนิดโลพาส สเพคตรัม ระบบดิจิตอลชนิดเบสแบนด ควอนไตเซ
ชัน ซอสโคดดิง ดีพีซีเอ็ม ดีเอ็ม พีดีเอซ เอสดีเอช ระบบดิจิตอลชนิดแบนด
พาส เอเอสเค พีเอสเค เอฟเอสเค วิธีการโคดดิงชองสัญญาณ การสงสัญญาณ
แบบดิจิตอลและซิงโครไนเซชัน 

EET3408  การสื่อสารแบบดิจิตอล                                           3(3-0-6) 
         Digital Communication 
    ทฤษฎีบทการชักตัวอยาง สัญญาณสุมและไมสุม สัญญาณสุมแถบความถ่ีต่ํา 
การควอนไทซระบบดิจิตอลเบสแบนต การเขารหัสสัญญาณจากแหลงกําเนิด พีซีเอม ดี
เอ็ม ระบบดิจิตอลแบนดพาส เอเอสเค พีเอสเค คิวเอเอ็มคิวพีเอสเค เอฟเอสเค วิธีการ
เขารหัส ชองสัญญาณ การสงสัญญาณ และการเขาจังหวะสัญญาณ 

EIT3901  โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 1      2(1-2-3) 
   Electrical Technology Project 1 
           ระเบียบและวิธีวิจัยสําหรับทําโครงงาน  การหาและจัดทําขอมูล  
แนวทางการดําเนินงาน  แนวทางการทดสอบเพ่ือหาผลลัพธและขอมูลจาก
โครงงาน  การประมวลผลและการวิเคราะหผล  วิธีการจัดทําเอกสารและ
รายงาน  การนําเสนอโครงงาน  ศึกษาการใชเครื่องมือและอุปกรณการทํา
โครงงาน 
 

EET3801  โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 1                                        1(1-2-3) 
   Electrical Technology Project 1  
         ขอเสนอโครงงานวิจัยเก่ียวกับดานเทคโนโลยีไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หรือพลังงาน 
ซ่ึงอาจจัดทําโดยนักศึกษาเฉพาะบุคคล หรือเปนกลุม ภายใตการควบควมดูแลของ
อาจารยท่ีปรึกษาอยางนอยหนึ่งทาน นักศึกษาตองสงรายงานและสอบโดยการสัมมนา
ในหัวขอเสนอโครงงานนั้นดวย 

ELT3802  โครงงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 1                     1(0-2-5) 
              Electronics Technology Project 1 
             ระเบียบสําหรับทําโครงงาน การหาและจัดทําขอมูล แนวทางการ
ดําเนินงาน แนวทางการทดสอบเพ่ือหาผลลัพธและขอมูลจากโครงงาน การ
ประมวลผลและการวิเคราะหผล การใชเครื่องมือและอุปกรณการทําโครงงาน 
วิธีการจัดทํารายงาน นําเสนอโครงงาน 
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EIT3605 การควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี                        3(1-4-4)
  Computerized Numerical Control 

 เครื่องจักรกลควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร  การใชคอมพิวเตอร
ออกแบบ (CAD/CAM) งานในอุตสาหกรรม  ระบบพิกัดของเครื่องจักรซีเอ็นซี  
การควบคุมและการใชงานเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซี 

EET4202 การควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี  3(2-2-5) 
Computerized Numerical Control  
เครื่องจักรกลควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรออกแบบ 

(CAD/CAM) งานในอุตสาหกรรม  ระบบพิกัดของเครื่องจักรซีเอ็นซี  การควบคุมและ
การใชงานเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซี 
 

ELT3101 การควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี                            3(2-2-5)
   Computerized Numerical Control        

เครื่องจักรกลควบคุมดวยคอมพิวเตอร ระบบพิกัดของเครื่องจักร
ซีเอ็นซี การควบคุม และการใชงานเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซี การใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิตในอุตสาหกรรม (CAD/CAM) 
ELT3102  เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
    Industrial Automation Technology 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม  การควบคุมการ
ทํางานแบบเปนลําดับข้ัน การออกแบบวงจรหนาสัมผัสแมเหล็กไฟฟาและ
รีเลย  การเขียนผังวงจรแลดเดอร การใชงานพีแอลซี อุปกรณอินพุท/
เอาทพุท เซนเซอรและทรานสดิวเซอร ระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส 

EET4203  เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม                         3(2-2-5) 
              Industrial Automation Technology 
            หลักการและการประยุกตใชงานของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต 
หลักการออกแบบระบบอัตโนมัติระบบนิวเมติกสข้ันสูง ระบบนิวเมติกสไฟฟาข้ันสูง 
รวมท้ังการประยุกต PLC ในการควบคุมระบบและเรียนรูหลักการทํางานของเซ็นเซอรท่ี
ใชงานในระบบอัตโนมัติ 
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ELT3103  โครงขายประสาทเทียม                             3(3-0-6) 
              Artificial Neural Networks        
              ความรูพ้ืนฐานของโครงขายประสาทเทียม  โครงขายประสาท
เทียมแบบตางๆ เพอรเซฟตรอนชั้นเดียว และเพอรเชฟตรอนหลายชั้น  
โครงขายแบบวนซํ้า  โครงขายฮอบฟลด แผนผังแบบจัดระเบียบเองได  
ขายงานความสัมพันธ  การสงคายอนกลับ  กระบวนการเรียนรูแบบมีผูสอน
และแบบไมมีผูสอน  การนําโครงขายประสาทเทียมไปประยุกตใชงาน 

EET4602  โครงขายประสาทเทียม                                             3(2-2-5) 
              Artificial Neural Networks 
              ความรูพ้ืนฐานของโครงขายประสาทเทียม โครงขายเพอรเซฟตรอนแบบชั้น
เดียวและหลายชั้น โครงขายแบบฟดฟอรเวิรดและฟดแบ็ค การเรียนรูแบบมีผูสอนและ
ไมมีผูสอน กฏการเรียนรูไดแกเดลตา แบ็คพรอบพาเกชั่น และเฮปเบียน แอคติเวชั่น
ฟงกชัน การประยุกตใชงาน 

ELT3302  การจําลองวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก                   3(2-2-5) 
  Digital and Logic Simulation 
              แนะนําเบื้องตนของวงจรตรรก การตรวจสอบวงจรตรรกเชิงจัด
หมูและวงจรลําดับ วิธีการจําลองในระดับตรรก ตลอดจนทฤษฎีการออกแบบ
และเทคนิคเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันสูงในการทํางานของวงจรตรรก 

EET4403  การจาํลองวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก     3(2-2-5) 
         Digital and Logic Simulation 

   แนะนําเบื้องตนของวงจรตรรก การตรวจสอบวงจรตรรกเชิงจัดหมูและวงจร
ลําดับ วิธีการจําลองในระดับตรรก ตลอดจนทฤษฎีการออกแบบและเทคนิคเพ่ือใหเกิด
ความเชื่อม่ันสูงในการทํางานของวงจรตรรก 

ELT3609  เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส                3(3-0-6) 
  Selected Topics in Technology Electronics 
              หัวขอดานเทคโนโลยี อิเล็กทรนิกสท่ีนาสนใจในปจจุบัน  หัวขอ
พิเศษของแตละภาคเรียนและของแตละกลุมเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม 

EET4605  เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส      3(3-0-6) 
         Selected Topics in Electronics Technology  

         หัวขอซ่ึงเปนท่ีนาสนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหมในสาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสหรือท่ีเก่ียวของ 
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EIT4902  โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 2       3(0-6-3) 
   Electrical Technology Project 2 
           การศึกษาคนควางานวิจัยเพ่ือสรางชิ้นงานหรือซอฟทแวร  ในหัวขอ
เรื่องท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีไฟฟา  ภายใตการอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษา
โครงการ 
 

EET4801  โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 2                                        2(0-4-4) 
    Electrical Technology Project 2  

    โครงงานท่ีเสร็จสมบูรณของโครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 1 นักศึกษาตองสง
รายงานฉบับสมบูรณ และสอบครั้งสุดทายโดยการนําเสนอผลงาน ELT4803  โครงงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 2                     1(0-2-5) 

              Electronics Technology Project 2 
              คนควางานวิจัยเพ่ือสรางชิ้นงานหรือซอฟทแวร จัดทํารายงาน 
นําเสนอโครงงาน ในหัวขอเรื่องท่ีเก่ียวของ 
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EIT4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  
                                                               2(90) 
    Preparation for Field Experience in Industrial Electrical 
Technology 
            การเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  เก่ียวกับ
สภาพการประกอบวิชาชีพ  โอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
วิชาชีพ  เทคนิคการจดบันทึกและการนําเสนอ  การฝกปฏิบัติงานหรือศึกษา
ดูงานในสถานประกอบการท่ีอาจารยประจําหลักสูตรกําหนด   

EET4901  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา               2(90) 
              Preparation for Field Experience in Electrical Technology 
              เทคนิคในการสมัครงาน ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงาน การเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ 
 

ELT3406 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  2(90) 
   Preparation for Field Experience in ElectronicTechnology 
             จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ  เก่ียวกับสภาพการประกอบวิชาชีพ โอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ  เทคนิคการจดบันทึกและการนําเสนอ ปฏิบัติงานหรือ
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการท่ีอาจารยประจําหลักสูตรกําหนด 
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EIT4802 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม    5(450) 
  Field Experience in Industrial Electrical Technology 
           การฝ กประสบการณ ในสถานประกอบการ  หรือ โรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีศึกษา  ระยะเวลาไมนอยกวา 450 
ชั่วโมง  โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตร  มีการสรุปและ
สงรายงานประมวลความรูท่ีไดรับท้ังหมดจากการฝกประสบการณ  โดยมีการ
ประเมินผลจากอาจารยท่ีปรึกษาและหรือผูควบคุมงาน 

EET4902  การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา                    5(450) 
    Field Experience in Electrical Technology 
              ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการท่ีไดรับอนุมัติจากสาขาวิชา 
ระยะเวลา 12 สัปดาห และไมนอยกวา 450 ชั่วโมง ระหวางการฝกปฏิบัติ งานจะมีการ
ติดตามผล และประเมินผลรวมกันระหวางอาจารยท่ีปรึกษารายวิชาหรืออาจารยนิเทศ
กับผูนิเทศประจําหนวยงาน นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลการ
ฝกปฏิบัติงาน  
 

ELT4503 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส        5(450) 
   Field Experience in ElectronicTechnology 
            ใหนักศึกษาออกฝกประสบการณในสถานประกอบการ  หรือ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีศึกษา  ระยะเวลาไมนอยกวา 
450 ชั่วโมง โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตร  มีการสรุป
และสงรายงานประมวลความรูท่ีไดรับท้ังหมดจากการฝกประสบการณ โดยมี
การประเมินผลจากอาจารยท่ีปรึกษาและหรือผูควบคุมงาน 
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EIT4803  การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม     1(90) 
   Preparation for Cooperative Education in Industrial Elec-
trical Technology 
           หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา การเตรียมความพรอมและ
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ การสื่อสาร  และ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบ
ตาง ๆ  เทคนิคการจดบันทึกและนําเสนอรายงานทางวิชาการ  การฝก
ปฏิบัติงานหรือศึกษาดูงานในสถานประกอบการท่ีอาจารยประจําหลักสูตร
กําหนด   

EET4903  การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา                           1(45) 
              Preparation for Cooperative Education in Electrical Technology 
              กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ
กับสหกิจศึกษา เทคนิคในการสมัครงาน ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงาน การเขียนรายงานวิชาการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

  

ELT3407  การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส        1(90) 
    Preparation for Cooperative Education in Electronic 
Technology 
             หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา การเตรียมความพรอมและ
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ การสื่อสาร และ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบ
ตาง ๆ เทคนิคการจดบันทึกและนําเสนอรายงานทางวิชาการ ปฏิบัติงานหรือ
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการท่ีอาจารยประจําหลักสูตรกําหนด 
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EIT4804  สหกิจศึกษาเทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม      6(540) 
   Cooperative Education in Industrial Electrical Technolo-
gy 
            การปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม          ท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีศึกษา  ระยะเวลาไมนอยกวา 
540 ชั่วโมง  มีการเขียนรายงานการฝกปฏิบัติงานเปนรายบุคคล  ซ่ึง
ประกอบดวยวิธีปฏิบัติงาน  อุปสรรคและแนวทางและผลการแกไข  และสรุป
ประมวลความรู ท่ี ไดรับ ท้ังหมดจากการฝกประสบการณ   โดยมีการ
ประเมินผลจากอาจารยท่ีปรึกษาและหรือผูควบคุมงาน 
 

EET4904  สหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา                                      6(540) 
              Cooperative Education in Electrical Technology 
             นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ ระหวางการ
ปฏิบัติงานจะมีการติดตามผลและประเมินรวมกันระหวางอาจารยและพนักงานผู
ควบคุมงาน นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงาน 

  
EET4504  สหกิจศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส      6(540) 
    Cooperative Education in Electronic Technology 
             ปฏิบัตงิานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีศึกษา ระยะเวลาไมนอยกวา 540 ชั่วโมง 
มีการเขียนรายงานการฝกปฏิบัติงานเปนรายบุคคล ซ่ึงประกอบดวยวิธี
ปฏิบัติงาน อุปสรรคและแนวทางและผลการแกไข และสรุปประมวลความรูท่ี
ไดรับท้ังหมดจากการฝกประสบการณ โดยมีการประเมินผลจากอาจารยท่ี
ปรึกษาและหรือผูควบคุมงาน 
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                    5.10 เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางโครงสรางหลักสูตรเดิมกับโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง 

          5.10.1 โครงสรางหลักสูตร 
 

 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  
1. จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา                         132 หนวยกิต 
2. โครงสรางหลักสูตร 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                30 หนวยกิต 
        (1) กลุมวิชาภาษา เรียนไมนอยกวา                               12 หนวยกิต 
        (2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา    9 หนวยกิต 
        (3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                                96 หนวยกิต 
       ข.1 กลุมวิชาแกน                                                    39 หนวยกิต 
       ข.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน                                           38 หนวยกิต 
            (1) บังคับ                                                        26 หนวยกิต 
            (2) เลือก                                                         12 หนวยกิต 
       ข.3 กลุมวิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ                        6 หนวยกิต 
       ข.4 กลุมวิชาการจัดการ                                    6 หนวยกิต 
       ข.5 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา            7 หนวยกิต 
    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                  6 หนวยกิต 

 
1. จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา                                 130 หนวยกิต 
2. โครงสรางหลักสูตร 
   ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                                                    30 หนวยกิต 
        (1) กลุมวิชาภาษา เรียนไมนอยกวา                                       12 หนวยกิต 
        (2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา            9 หนวยกิต 
        (3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เรียนไมนอยกวา            9 หนวยกิต 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                            94 หนวยกิต 
       ข.1 วิชาแกน                                                                 9 หนวยกิต 
       ข.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                   24 หนวยกิต 
       ข.3 วิชาชีพ                                                                  48 หนวยกิต 
   - บังคับ                                                                  27 หนวยกิต 
   - เลือก                                                                  21 หนวยกิต 
       ข.4  วิขาภาษาอังกฤษ                                                      6 หนวยกิต 
       ข.5  วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                7 หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                              6 หนวยกิต 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

สาขาวิชาเทคโนโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  
1. จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา                          131 หนวยกิต 
2. โครงสรางหลักสูตร 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 30 หนวยกิต 
        (1) กลุมวิชาภาษา เรียนไมนอยกวา                                12 หนวยกิต 
        (2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา     9 หนวยกิต 
        (3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                        95 หนวยกิต 
 ข.1  วิชาแกนทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร              12 หนวยกิต 
 ข.2  กลุมวิชาบังคับ                                                 55 หนวยกิต 
 ข.3  กลุมวิชาเลือก                                                     12 หนวยกิต 
 ข.4  กลุมวิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ                           9 หนวยกิต 
     ข.5  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                 7 หนวยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                      6 หนวยกิต 

 
1. จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา                                 130 หนวยกิต 
2. โครงสรางหลักสูตร 
   ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                                                    30 หนวยกิต 
        (1) กลุมวิชาภาษา เรียนไมนอยกวา                                       12 หนวยกิต 
        (2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา            9 หนวยกิต 
        (3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เรียนไมนอยกวา            9 หนวยกิต 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                            94 หนวยกิต 
       ข.1 วิชาแกน                                                                 9 หนวยกิต 
       ข.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                   24 หนวยกิต 
       ข.3 วิชาชีพ                                                                  48 หนวยกิต 
   - บังคับ                                                                  27 หนวยกิต 
   - เลือก                                                                  21 หนวยกิต 
       ข.4  วิขาภาษาอังกฤษ                                                      6 หนวยกิต 
       ข.5  วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                7 หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                              6 หนวยกิต 
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5.10.2 รายวิชาในหลักสูตร 
 

 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    เรียนไมนอยกวา                     30 หนวยกิต 
1. รายวิชาในกลุมวชิาภาษา  
    เรียนไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
ก. บังคับเรียน 3 รายวิชา 9  หนวยกิต ดังนี ้
GEL1001 การใชภาษาไทย         3(3-0-6) 
             Thai  Usage 
GEL1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
             และการสืบคน   
             English for Communication and 
             Information Retrieval 
GEL1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
             และทักษะการเรียน  
             English for Communication and 
             Study Skills 
ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต ดังนี ้
GEL2001ภาษาไทยเชิงวชิาการ      3(3-0-6) 
             Thai  for Academic Purposes 
GEL2002 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ      3(3-0-6) 
             English for Academic Purposes 

ปรับเพิ่ม 
 

ปรับเพิ่ม 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    เรียนไมนอยกวา                         30 หนวยกิต 
1. กลุมวิชาทางภาษา  
   เรียนไมนอยกวา                12 หนวยกิต 
ก. บังคับเรียน 3  รายวิชา 9  หนวยกิต ดังนี ้
GEL1101 การใชภาษาไทย             3(3-0-6) 
             Thai  Usage 
GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
             และการสืบคน  
             English for Communication and 
             Information Retrieval 
GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
             และทักษะการเรียน  
             English for Communication and 
             Study Skills 
ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต ดังนี ้
GEL2201 ภาษาไทยเชิงวชิาการ          3(3-0-6) 
             Thai  for Academic Purposes 
GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ          3(3-0-6) 
              English for Academic Purposes  
GEL2203 ภาษากลุมประชาคมอาเซียน      3(3-0-6) 
             ASEAN Languages 
GEL2204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
             Thai for Careers 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2. รายวิชาในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    เรียนไมนอยกวา            9 หนวยกิต 
ก.  บังคับเรียน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต ดังนี ้
GEH1001 สุนทรียภาพกับชีวิต     3 (3-0-6) 
             Aesthetic Appreciation 
GEH1002 สังคมไทยในบริบทโลก         3(3-0-6) 
             Thai Society in Global Context 
ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต ดังนี ้
GEH2001 การพัฒนาตน                3 (3-0-6) 
             Self  Development  
GEH2002 ความจริงของชีวิต             3 (3-0-6) 
             Philosophy of Life 

ปรับเพิ่ม 
 

ปรับเพิ่ม 
 

ปรับเพิ่ม 
 
 
3. รายวิชาในกลุมวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    เรียนไมนอยกวา             9 หนวยกิต 
  ก.  บังคับเรียน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต ดังนี ้
GES1001 เทคโนโลยสีารสนเทศ           3(3-0-6) 
             เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู        
             IT for Communication and  
             Learning 
GES1002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   3(3-0-6) 
             กับคุณภาพชีวิต                   
             Science and Technology for  
             Quality of Life 
ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต ดังนี ้
GES2001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   3(3-0-6) 
             กับสิ่งแวดลอม    
             Science, Technology and  
             Environment  
GES2002 การคิดและการตัดสนิใจ     3(3-0-6) 
             Thinking and Decision Making 

2. รายวิชาในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    เรียนไมนอยกวา                  9 หนวยกิต 
ก.  บังคับเรียน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต ดังนี ้
GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต         3 (3-0-6) 
             Aesthetic Appreciation 
GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก             3(3-0-6) 
             Thai Society in Global Context 
ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต ดังนี ้
GEH2201 การพัฒนาตน                    3 (3-0-6) 
             Self  Development  
GEH2202 ความจริงของชีวิต                 3 (3-0-6) 
             Philosophy of Life 
GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวฒันธรรม         3(3-0-6) 
             Life in Multicultural Society 
GEH2204 ความเปนพลเมือง          3(3-0-6) 
             Civil Education 
GEH2205 ทักษะชีวิตเพื่อความเปนมนุษย    3(3-0-6) 
              ที่สมบูรณ  
              Life Skills for The Absolute Human 
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
    เรียนไมนอยกวา                          9  หนวยกิต 
ก.  บังคับเรียน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต ดังนี ้
GES1101 เทคโนโลยสีารสนเทศ               3(3-0-6) 
             เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู        
             Information Technology for 
             Communication and Learning 
GES1102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        3(3-0-6) 
             กับคุณภาพชีวิต                      
             Science and Technology for  
             Quality of Life 
ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต ดังนี ้
GES2201 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       3(3-0-6) 
             กับสิ่งแวดลอม  
             Science and Technology for 
             Environment 
GES2202 การคิดและการตัดสนิใจ          3(3-0-6) 
             Thinking and Decision Making 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ปรับเพิ่ม 

 
ปรับเพิ่ม 

 
ปรับเพิ่ม 

 
ปรับเพิ่ม 

 
 
 

GES2203 ความรูเทาทันสารสนเทศ           3(3-0-6)  
             Information Literacy  
GES2204 คณิตศาสตรเพื่อชีวิต           3(3-0-6)  
             Mathematics for Life  
GES2205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต       3(3-0-6)  
             Recreation for Quality of Life  
GES2206 ชีวิตและสุขภาพ                     3(3-0-6) 
             Life and Health 
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 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554/2554  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน               96 หนวยกิต                                       
        
 
EIT1101  ฟสิกสสําหรับนัก                 3(3-0-6)                            
             เทคโนโลยไีฟฟา 
             Physics for Electrical Technologists 
ELT1501 ฟสิกสสําหรับนักเทคโนโลย ี     3(3-0-6)  
             อิเล็กทรอนิกส                    
             Physics for Electronic  
             Technologists 
EIT1102  คณิตศาสตร 1                     3(3-0-6)                                              
             Mathematics 1 
ELT1502 คณิตศาสตรสําหรับ               3(3-0-6)
   นกัอิเล็กทรอนิกส 1 
             Mathematics for Electronics 1 
EIT2103  คณิตศาสตร 2                 3(3-0-6)                            
             Mathematics 2 
ELT1503 คณิตศาสตรสําหรับ       3(3-0-6)          
             นักอิเล็กทรอนิกส 2 
             Mathematics for Electronics 2 
IND1110  เคมีในอุตสาหกรรมและ         3(3-0-6) 
             ชีวิตประจาํวนั 
             Chemistry in Industrial and  
             Daily Life 
 
 
EIT1104  การวัดและเคร่ืองมือ             3(2-2-5) 
  วัดทางไฟฟา 
            Electrical  Instruments and  
            Measurements 
ELT1201 เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส     3(2-2-5) 
             Electronic Instruments  
EIT1105  วงจรไฟฟากระแสตรง           3(2-2-5)                            
             Direct Current Circuit  
ELT1202 การวิเคราะหวงจรไฟฟา         3(3-0-6) 
             Electric Circuit Analysis 
ELT1203 ปฏิบัติวงจรไฟฟา                 1(0-2-1) 
             Electric Circuit Laboratory 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                    94 หนวยกิต 
 ข.1 วิชาแกน                  9 หนวยกิต 
   - บังคับเรียน รายวิชาตอไปนี ้
EET1001 ฟสิกสสําหรับนักเทคโนโลยไีฟฟา 3(3-0-6) 
 Physics for Electrical Technologists 
 
 
 
 
 
EET1002 คณิตศาสตรสาํหรับ                 3(3-0-6) 
              นักเทคโนโลยีไฟฟา 1 
 Mathematics for Electrical  
              Technologists 1  
 
EET1003 คณิตศาสตรสาํหรับ                 3(3-0-6) 
              นักเทคโนโลยีไฟฟา 2 
 Mathematics for  
              Electrical Technologists 2 
 

ปรับออก 
 
 
 
      ข.2 วิชาพืน้ฐานวชิาชีพ              24 หนวยกิต 
   - บังคับเรียน รายวิชาตอไปนี ้
EET1004  เคร่ืองมือวัดไฟฟา                   3(2-2-5) 
              Electrical Instruments  
 
 
 
 
EET1005  วงจรไฟฟากระแสตรง             3(2-2-5) 
              Direct Current Circuits  
 
 

ปรับออก 
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EIT1201  โปรแกรมและการเขียนแบบ    3(1-4-4) 
             Drawing and Software 
ELT2301 การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส   1(0-2-1) 
             Electronics Drawing  
EIT1602  โปรแกรมคอมพิวเตอร           3(1-4-4) 
            Computer Programming 
ELT1602 โปรแกรมคอมพิวเตอร          3(2-2-5) 
             Computer Programming  

ปรับเพิ่ม 
 
 
EIT1601  การออกแบบระบบดจิิตอล     3(1-4-4) 
   Digital System Design 
ELT2405 เทคโนโลยีดิจิตอล                3(2-2-5) 
             Digital Technology 
EIT2603  ไมโครโปรเซสเซอร              3(1-4-4) 
   Microprocessor 
ELT3508 ไมโครโปรเซสเซอรและ          3(2-2-5) 
             ไมโครคอนโทรเลอร 
             Microprocessor and 
             Microcontroller 
EIT3901  โครงงานเทคโนโลยไีฟฟา 1     2(1-2-3) 
             Electrical Technology Project 1 
ELT3802 โครงงานเทคโนโลยี              1(0-2-5) 
             อิเล็กทรอนิกส 1 
             Electronics Technology 
             Project 1  
EIT4902  โครงงานเทคโนโลยไีฟฟา 2     3(0-6-3) 
             Electrical Technology Project 2 
ELT4803 โครงงานเทคโนโลยี              1(0-2-5) 
             อิเล็กทรอนิกส 2 
              Electronics Technology Project 2 
 
 
EIT1701  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน           3(2-2-5) 
             Basic Electronic         
EIT2106  วงจรไฟฟากระแสสลบั           3(2-2-5) 
            Alternating Current Circuit 
EIT2401  เคร่ืองกลไฟฟา                 3(2-2-5) 
             Electric Machinery 

EET1006  เขียนแบบวิศวกรรม                3(2-2-5)                                             
               Engineering Drawing  
 
 
EET1007  โปรแกรมคอมพิวเตอร             3(2-2-5)                                             
              Computer Programming  
 
 
EET1008  เทคโนโลยีไฟฟาเบื้องตน          3(2-2-5)                                             
               Introduction in Electrical  
               Technology 
EET2001  การออกแบบระบบดิจิตอล       3(2-2-5)                                              
    Digital System Design  
 
 
EET2002  ไมโครคอนโทรลเลอร              3(2-2-5)                                             
    Microcontroller  
 
 
 
 
EET3801  โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 1      1(1-2-3)                                             
             Electrical Technology Project 1  
 
 
 
 
EET4801 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 2       2(0-4-4)                                            
             Electrical Technology Project 2  
       
 
 
 แขนงวชิาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
บังคับเรียน                                 27 หนวยกิต 
EET1101 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน         3(2-2-5)           
             Basic Electronics       
EET2101 วงจรไฟฟากระแสสลบั         3(2-2-5)           
             Alternating Current Circuits  
EET2102 เคร่ืองกลไฟฟา          3(2-2-5)           
             Electric Machinery 
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EIT2107  เทคโนโลยีความปลอดภัย        3(3-0-6) 
             และสิ่งแวดลอม 
             Safety Technology and 
             Environment 
EIT2203  การออกแบบระบบสองสวาง   3(3-0-6) 
             Illumination System Design 
EIT2402  การควบคุมมอเตอรไฟฟา       3(1-4-4) 
             Electric Motors Control 
EIT3204  การเขียนแบบระบบไฟฟา      3(1-4-4) 
             Electrical System Drawing  
EIT3202  การออกแบบและติดตั้ง         3(2-2-5) 
            ระบบไฟฟา 
            Electrical System Design and  
            Installation 

ปรับเพิ่ม 
 
 
 
EIT3302  ระบบไฟฟากําลงั                 3(3-0-6) 
             Electrical Power Systems 
 
 
EIT3702  อิเล็กทรอนิกสกําลัง              3(2-2-5) 
             Power Electronics 
ELT2305 อิเล็กทรอนิกสกําลัง              3(3-0-6)       
             Power Electronics 
EIT3403  ระบบควบคุมแบบปอนกลับ    3(2-2-5)    
             Feedback Control Systemออก 
EIT3303  การปองกันระบบไฟฟา          3(3-0-6) 
             Power System Protection 
EIT3304  การบํารุงรักษาระบบไฟฟา     3(2-2-5) 
             Electrical System Maintenance 
EIT3305  โรงตนกําลัง                3(3-0-6) 
             Power Plant 
EIT3404  การขับเคลื่อนดวยกําลังไฟฟา  3(3-0-6) 
             Electrical Drives 
EIT3405  การทําความเย็นและ            3(3-0-6) 
             ปรับอากาศ 
             Refrigeration and Air-Condition 
 

ปรับออก 
 
 
 
EET2103 การออกแบบระบบสองสวาง     3(3-0-6)           
             Illumination System Design 
EET2104 การควบคุมมอเตอร               3(2-2-5)                                                  
             Motors Control 
EET3101 การเขียนแบบระบบไฟฟา        3(2-2-5)           
             Electrical System Drawing  
EET3102 การออกแบบและติดตั้ง           3(2-2-5) 
             ระบบไฟฟา           
             Electrical System Design and  
             Installation  
EET3103 เทคโนโลยเีซนเซอรและ         3(3-0-6) 
             ทรานสดวิเซอร 
   Sensors and Transducers  
             Technology   
EET3104 ระบบไฟฟากําลัง                  3(3-0-6)                                                 
             Electrical Power System  

ก. เลือกเรียนรายวิชาตอไปนีไ้มนอยกวา7 
รายวิชา   21 หนวยกิต ดังนี ้
EET2201  อิเล็กทรอนิกสกําลัง           3(2-2-5) 
              Power Electronics  
 
 

ปรับออก 
 
EET2202  การปองกันระบบไฟฟา           3(3-0-6)                                                  
              Power System Protection  
EET2203  การบํารุงรักษาระบบไฟฟา       3(2-2-5)            
              Electrical System Maintenance 

ปรับออก 
 
EET2204  การขับเคลื่อนดวยกําลังไฟฟา   3(3-0-6)            
              Electrical Drives 

ปรับออก 
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EIT3505  การบริหารโครงการทางไฟฟา  3(3-0-6) 
             Project Management in Electrical 
EIT3506  การจัดการและควบคุม          3(3-0-6) 
            คุณภาพทางไฟฟา      
            Electrical Quality Management 
EIT3507  การจัดการธุรกิจขนาดยอม     3(3-0-6) 
            Small Enterprises Management 
EIT3501  การจัดการพลังงานไฟฟา       3(3-0-6) 
             Electrical Energy Management 
EIT3503  พลังงานทดแทน                3(3-0-6) 
             Renewable Energy 
EIT3504 การอนุรักษพลังงาน             3 (3-0-6) 
            Energy Reservations 
EIT3903  หัวขอพิเศษดานไฟฟากําลัง     3(2-2-5) 
             Special Topics in Electrical Power 
 
 
EIT3904  หัวขอพิเศษดานการ             3(2-2-5) 
             จัดการพลังงาน 
             Special Topics in Energy  
             Management  
EIT3905  หัวขอพิเศษดานการ             3(2-2-5) 
            ควบคุมอัตโนมัต ิ
            Special Topics in Automation  
            Control 
EIT3406  เคร่ืองควบคุมแบบโปรแกรมได3(1-4-4) 
             Programmable Logic Controller 
 
EIT3407  นิวเมติกสอุตสาหกรรม          3(1-4-4) 
             Industrial Pneumatics 
EIT3408  อุปกรณและระบบการควบคุม  3(3-0-6) 
             Control Devices and System 
EIT3605 การควบคุมเคร่ืองจักรซีเอ็นซี    3(1-4-4) 
            Computerized Numerical Control 
ELT3101 การควบคุมเคร่ืองจักรซีเอ็นซี   3(2-2-5) 
             Computerized Numerical Control        
EIT3606  การควบคุมดวยปญญา          3(3-0-6) 
             ประดิษฐ 
             Artificial  Intelligence Control   
 

EET3201  การบริหารโครงการทางไฟฟา   3(3-0-6)            
              Project Management in Electrical 
EET3202  การจัดการและควบคุม           3(3-0-6) 
              คุณภาพทางไฟฟา                                      
              Electrical Quality Management 

ปรับออก 
 
EET3203  การจัดการพลังงานไฟฟา         3(3-0-6)            
              Electrical Energy Management 
EET3204  พลังงานทดแทน                  3(3-0-6)                                                  
              Renewable Energy 

ปรับออก 
 
EET3205  เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลย ี      3(3-0-6) 
              ไฟฟาอุตสาหกรรม            
              Selected Topics in Electrical  
              Industrial Technology 

ปรับออก 
 
 
 

ปรับออก 
 
 
 
EET3206  โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิก         3(2-2-5) 
              คอนโทรเลอร 
              Programmable Logic Controller 
EET4201  นิวเมติกสอุตสาหกรรม         3(2-2-5)            
              Industrial Pneumatics 

ปรับออก 
 
EET4202  การควบคุมเคร่ืองจักรซีเอ็นซี   3(2-2-5)            
              Computerized Numerical Control  

 
 

ปรับออก 
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EIT3607  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(1-4-4) 
             Object Oriented Programming  
EIT3608  วิทยาการหุนยนต                3(2-2-5) 
             Robotics  
ELT3102 เทคโนโลยีระบบอัตโนมัต ิ      3(2-2-5) 
             ในอุตสาหกรรม                        
   Industrial Automation Technology
  
    
 
ELT1204 การวิเคราะหวงจร               3(3-0-6) 
              อิเล็กทรอนิกส 
              Electronics Circuit Analysis  
ELT1205  ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส     1(0-2-1) 
              Electronic Laboratory  
EIT2108  สนามแมเหล็กไฟฟา             3(3-0-6) 
             Electromagnetic Field 
ELT2302 สนามแมเหล็กไฟฟา             3(3-0-6) 
             Electromagnetic Field  
ELT2303 การออกแบบวงจร               3(3-0-6) 
             อิเล็กทรอนิกส  
             Electronics Circuit Design   
ELT2304 ปฏิบัติการออกแบบ              1(0-2-1) 
             วงจรอิเล็กทรอนิกส 
             Electronics Circuit Design 
             Laboratory  
ELT2505 เทคโนโลยีสารก่ึงตัวนํา          3(3-0-6) 
            Semiconductor Technology  
ELT2406 สัญญาณและระบบ              3(3-0-6) 
             Signals and Systems  
ELT2407 หลักการสื่อสาร                   3(3-0-6) 
             Principle of Communication  
ELT3602 เครือขายคอมพิวเตอร           3(3-0-6) 
             Computer Network  
ELT3603 ปฏิบัติการเครือขาย              1(0-2-1) 
             คอมพิวเตอร  
              Computer Network Laboratory 
ELT4405 การประมวลผล                   3(3-0-6) 
             สัญญาณเชิงเลข 
             Digital Signal Processing  

ปรับออก 
 

ปรับออก 
 
EET4203  เทคโนโลยีระบบอัตโนมัต ิ        3(2-2-5) 
              ในอุตสาหกรรม 
              Industrial Automation Technology 
  
แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
บังคับเรียน                                  27 หนวยกิต 
EET1301  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส3(2-2-5) 
              Electronics Circuit Analysis  

 
ปรับออก 

 
EET1302  สนามแมเหล็กไฟฟา          3(3-0-6) 
              Electromagnetic Field 
 
 
EET2301  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส3(3-0-6) 
              Electronics Circuit Design  
 

ปรับออก 
 
 
 
EET2302  เทคโนโลยสีารก่ึงตัวนํา          3(3-0-6) 

Semiconductor Technology  
EET2303 สัญญาณและระบบ  3(3-0-6)  
 Signals and Systems  
EET2304 หลักการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 Principle of Communication  
EET3301 เครือขายคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 
 Computer Network 

ปรับออก 
 
 
EET3302 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 3(2-2-5) 
 Digital Signal Processing  
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ELT3408 ระบบควบคุม                     3(3-0-6) 
             Control System  
 

 
ปรับเพิ่ม 

 
 
EIT3604 ระบบสมองกลฝงตัว              3(1-4-4) 
            Embedded System 
ELT2506 ระบบสมองกลฝงตัว             3(2-2-5) 
             Embedded System  
ELT3303 การประมวลผลภาพดิจิตอล    3(3-0-6) 
             Digital Image Processing  
ELT3509 การประยุกตใชงาน              3(2-2-5) 
             ไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับหุนยนต 
             Microcontroller Application 
             for Robots  
ELT3107 การเรียนรูของเคร่ือง             3(3-0-6) 
             Machine Learning  
ELT3607 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่       3(3-0-6) 
              Mobile Communication Systems 
ELT3608 เครือขายการสื่อสารไรสาย      3(3-0-6) 
             และอุปกรณเคลื่อนที่ 
             Wireless and Mobile Networks  
ELT3606 การออกแบบระบบเครือขาย   3(2-2-5) 
             Network Design  
ELT3604 การสื่อสารแบบดิจิตอล          3(3-0-6) 
             Digital Communication 

ปรับเพิ่ม 
 
ELT3103 โครงขายประสาทเทียม          3(3-0-6) 
             Artificial Neural Networks  
ELT3302 การจําลองวงจรดิจิตอล         3(2-2-5) 
             และวงจรตรรก 
             Digital and Logic Simulation  

ปรับเพิ่ม 
 
 
 
 

EET3303 ระบบควบคุม   3(3-0-6) 
    Control System 

ข. เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา7 
รายวิชา   21 หนวยกิต ดังนี ้
EET3401  อิเล็กทรอนิกสในงาน  3(3-0-6) 
              อุตสาหกรรม 
              Industrial Electronics 
EET3402 ระบบสมองกลฝงตัว  3(2-2-5) 
 Embedded System 
 
 
EET3403 การประมวลผลภาพดจิติอล 3(2-2-5) 
 Digital Image Processing 
EET3404 การประยุกตใชงานไมโคร 3(2-2-5) 

คอนโทรลเลอร 
Microcontroller  

 
EET3405 การเรียนรูของเคร่ือง  3(2-2-5) 
 Machine Learning 
EET3406 การสื่อสารไรสายและเคลื่อนที ่ 3(3-0-6) 
 Wireless and Mobile  
              Communication 
 
 
EET3407 การออกแบบระบบเครือขาย 3(2-2-5) 
 Network Design 
EET3408 การสื่อสารแบบดิจิตอล  3(3-0-6) 
 Digital Communication 
EET4401 การประมวลผลกลุมเมฆ  3(3-0-6) 
 Cloud Computing 
EET4402 โครงขายประสาทเทียม  3(2-2-5) 
 Artificial Neural Networks 
EET4403 การจําลองวงจรดิจิตอลและ 3(2-2-5) 
 วงจรตรรก 
              Digital and Logic Simulation 
EET4404  การออกแบบวงจรแผนพิมพ     3(2-2-5) 
 Printed Circuit Board Design 
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ELT3304 ความนาจะเปน                   3(3-0-6) 
             และสถิติวิศวกรรม 
             Engineering Probability 
             and Statistic  
ELT3609  เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลย ี      3(3-0-6)  
    อิเล็กทรอนิกส 
              Selected Topics in Technology  
              Electronics 
ELT3305 การออกแบบวงจร               3(3-0-6) 
             กรองแบบอนาลอก 
             Analog Filter Design  
ELT3306 การออกแบบวงจรรวม      3(3-0-6) 
   ขนาดใหญมากเบื้องตน  
    Basic VLSI Design 
ELT3605  ทฤษฏีสารสนเทศ           3(3-0-6) 
    Information Theory 
 
 
 

ปรับเพิ่ม 
 

ปรับเพิ่ม 
 

ปรับเพิ่ม 
 

ปรับเพิ่ม 
 

ปรับเพิ่ม 
 

ปรับเพิ่ม 
 

ปรับเพิ่ม 
 
EIT3501  การจัดการพลังงานไฟฟา       3(3-0-6) 
             Electrical Energy Management 

ปรับเพิ่ม 
 
 
 
 

ปรับออก 
 
 
 
EET4405 เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
  อิเล็กทรอนิกส 
              Selected Topics in Electronics  
              Technology 

ปรับออก 
 
 

ปรับออก 
 
 

ปรับออก 
 
แขนงวิชาเทคโนโลยีพลงังาน 
บังคับเรียน                                  27 หนวยกิต   
 
EET1501 วัสดุวิศวกรรมพลังงาน  3(2-2-5) 
 Energy Engineering Materials 
EET1502 การออกแบบระบบพลังงาน 3(2-2-5) 
 Energy System Design 
EET2501 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) 
 Economics for Energy Engineering  
EET2502 เทคโนโลยพีลังงานแสงอาทติย 3(2-2-5) 
 Photovoltaic Technology  
EET2503 เทคโนโลยีพลังงานลม  3(2-2-5) 
 Wind Energy Technology 
EET2504 เทคโนโลยีพลังงานความรอน 3(2-2-5) 
 Thermal Energy Thechnology 
EET2505 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 3(2-2-5) 
 Biomass Energy Technology 
EET3202 การจัดการพลังงานไฟฟา  3(3-0-6) 
 Electrical Energy Management 
EET3501 อุปกรณวัดและควบคุม           3(2-2-5) 
               สําหรับการอนุรักษพลังงาน  
               Instrument and Control for Energy 
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EIT3202  การออกแบบและติดตั้ง         3(2-2-5) 
            ระบบไฟฟา 
            Electrical System Design and  
            Installation 

ปรับเพิ่ม 
 
 
 

ปรับเพิ่ม 
 
 
 

ปรับเพิ่ม 
 
 
EIT3502  ระบบและการจัดการ           3(3-0-6) 
             พลังงานในอาคาร 
              Building System and Energy  
              Management 

ปรับเพิ่ม 
 
 
 

ปรับเพิ่ม 
 
 
 

ปรับเพิ่ม 
 
 

ปรับเพิ่ม 
 
 
 

ปรับเพิ่ม 
 
 

 

ข. เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา7 
รายวิชา   21 หนวยกิต ดังนี ้
EET3102 การออกแบบและติดตั้ง           3(2-2-5) 
   ระบบไฟฟา 
               Electrical System Design and  
               Installation 
EET3601 แหลงพลังงานและ 3(2-2-5) 
              เทคโนโลยีการแปลงพลังงาน   
  Energy Resources and Conversion   
              Technology  
EET3602 การออกแบบและวิเคราะห        3(3-0-6) 
    การทดลองทางวิศวกรรม   
              Engineering Experimental Design   
              and Analysis  
EET3603  เซลสแสงอาทิตยและการ          3(3-0-6)     
    ประยุกตใชงาน 
  Solar Cells and Application  
EET3604  ระบบและการจัด          3(2-2-5) 
    การพลังงานในอาคาร 
               System and Standard for Energy  
               Management 
EET3605  เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลย ี       3(3-0-6) 
              พลังงาน  
              Selected Topics in Energy  
              Technology 
EET3606  การประเมินวัฏจักรชีวิต          3(2-2-5) 
              สําหรับระบบพลังงาน   
              Life Cycle Assessment for Energy   
              Systems 
EET3607  การอนุรักษพลังงานใน          3(2-2-5) 
              อุตสาหกรรม  
              Energy Conservation in Industries 
EET4601  ระบบและมาตรฐานการ          3(3-0-6) 
              จัดการพลังงาน 
              Systems and Standards for Energy  
              Management 
EET4602  พลังงาน สิ่งแวดลอม          3(3-0-6) 
              และอาคาร 
              Energy Environment and Buildings 
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ปรับเพิ่ม 
 
 

ปรับเพิ่ม 
 

ปรับเพิ่ม 
 
 
 
 
IND3205  ภาษาอังกฤษสําหรับนัก        3(3-0-6) 
              เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
              English for Industrial  
              Technologists 
IND3206  ภาษาอังกฤษสําหรับ            3(3-0-6) 
              นักเทคโนโลยีไฟฟา 
              English for Electrical  
              Technologists 
IND3303 การนําเสนองาน                   3(3-0-6) 
            ดานเทคโนโลยีเปนภาษาอังกฤษ       
            Technology Presentation in English 
 
 
 
  
 
EIT4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 2(90) 
             เทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม 
             Preparation for Field Experience in   
             Industrial Electrical Technology 
ELT3406 การเตรียมฝกประสบการณ        2(90) 
   วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส 
   Preparation for Field Experience in   
             Electronic Technology 
EIT4802  การฝกประสบการณวิชาชีพ      5(450)  
             เทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม 
             Field Experience in Industrial  
             Electrical Technology 
ELT4503 การฝกประสบการณวิชาชีพ      5(450)
   เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส           

EET4603 การวางแผนและ                   3(3-0-6)      
              นโยบายพลังงาน 
              Energy Planning and Policy 
EET4604  พลังงานที่ยั่งยืน           3(3-0-6) 
              Sustainable Energy  
EET4605  เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสีเขียว        3(3-0-6) 
              Green Fuel Technology 
    ข.4 วิชาภาษาอังกฤษ   
   -เลือกเรียนรายวิชาตอไปนีไ้มนอยกวา 
6 หนวยกิต 
EET2701  ภาษาอังกฤษสําหรับนัก          3(3-0-6) 
               เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
               English for Industrial Technologists  
 
EET2702  ภาษาอังกฤษสําหรับนัก          3(3-0-6) 
              เทคโนโลยีไฟฟา 
               English for Electrical Technologists 
 
EET2703  ภาษาอังกฤษเพื่อการนํา         3(3-0-6) 
   เสนองานสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา              
             English for Giving Presentations in  
             Electrical Technologists 
    ข.5 วิชาฝกประสบการณวิชาชพีหรือสหกิจ
ศึกษา  7 หนวยกิต 
      -  เลือก เรียนรายวิชาตอไปนีไ้มนอยกวา 
7 หนวยกิต 
EET4901  การเตรียมฝกประสบการณ          2(90) 
              วิชาชีพเทคโนโลยไีฟฟา  
              Preparation for Field Experience in  
              Electrical Technology 
 
 
 
 
EET4902  การฝกประสบการณวิชาชีพ        5(450) 
              เทคโนโลยไีฟฟา  
              Field Experience in Electrical  
              Technology  
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   Field Experience in Electronic  
             Technology 
EIT4803  การเตรียมสหกิจศึกษา              1(90) 
             เทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม    
             Preparation for Cooperative 
             Education in Industrial Electrical   
             Technology 
ELT3407 การเตรียมสหกิจศึกษา              2(90) 
   เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส  
   Preparation for Cooperative  
             Education in Electronic  
             Technology 
EIT4804  สหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา      6(450) 
             อุตสาหกรรม 
             Cooperative Education in  
             Industrial Electrical Technology 
EET4504 สหกิจศึกษาเทคโนโลยี             5(450)
   อิเล็กทรอนิกส  
             Cooperative Education in  
             Electronic Technology 
 
                                                    
 

 

 
 
EET4903  การเตรียมสหกิจศึกษา                1(45) 
              เทคโนโลยไีฟฟา 
              Preparation for Cooperative  
              Education in Electrical Technology 
 
 
 
 
 
 
EET4904  สหกิจศึกษาเทคโนโลยีไฟฟา       6(540) 
     Cooperative Education in Electrical  
             Technology 
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ภาคผนวก ค 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สามารถจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินในการจัดการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีมาตรฐานคุณภาพสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงตรา
ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีไวดังนี้ 
  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 
๒๕๕๑ 
  ขอ ๓  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว 
ในขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
  ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  “คณะ” หมายความวา คณะท่ีนักศึกษาสังกัด หมายรวมถึง ศูนยการศึกษา วิทยาลัย                
สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  “สาขาวิชา” หมายความวา สาขาวิชาท่ีระบุไวในหลักสูตรแตละหลักสูตร 
  “ภาควิชา” หมายความวา กลุมของอาจารยผูสอนท่ีสําเร็จมาในสาขาวิชาเดียวกัน 
  “คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกัด ประธานศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย              
ท่ีนักศึกษาสังกัดหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานอ่ืนท่ีเทียบเทาคณะ ซ่ึงจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีนักศึกษาสังกัด 
  “อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําสาขาวิชา และ/หรือภาควิชา หรือคณะ        
ท่ีคณบดีแตงตั้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ใหทําหนาท่ีแนะนําตักเตือน ให
คําปรึกษา และแนะแนวการศึกษา ดูแลความประพฤติ และมีสวนรวมในการประเมิน ความกาวหนา
ในการเรียน 
  “ศูนยการศึกษา” หมายความวา สถานท่ีจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจเรียกวา
วิทยาลัย ศูนยการศึกษา หรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนก็ได 
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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  ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือ 
คําสั่ง เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
 

หมวด ๑ 
การรับเขาศึกษา 

 
  ขอ ๖ คุณสมบัติ และเง่ือนไขการรับเขาเปนนักศึกษา 
  (๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาข้ึนไป เวนแตหลักสูตร
ศึกษาตอเนื่ อง จะตองสํา เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา 
  สําหรับนักศึกษาตางชาติตองสําเร็จการศึกษาตามวรรคแรกเชนกัน 
  (๒) เปนผูมีจิตปกติ และไมเปนโรคติดตอรายแรงท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาวิชาชีพ หรือ 
โรคท่ีสังคมรังเกียจ เวนแตกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
  (๓) ไมเปนผูถูกคัดชื่อออก หรือไลออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดตาม 
ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา 
  (๔) ไมเปนผูเคยตองโทษ โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษ 
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
  (๕) มีคุณสมบัติอยางอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมขัดตอกฎหมาย 
  (๖) ในกรณีพิเศษนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใหสภาวิชาการเปนผูพิจารณา วาเห็นสมควรให 
รับเขาศึกษา 
  ขอ ๗ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเปนนักศึกษา 
  (๑) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษา จากผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหรือให
เปนไปตามระเบียบการคัดเลือก เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
  (๒) มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเทา หรือผูท่ีไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเขาเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
ประกาศหรือรายละเอียดของมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๘ ประเภทของนักศึกษา 
  (๑) นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๖  ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขา 
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเรียนเต็มเวลา 
  (๒) นักศึกษาไมเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๖ ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเขา 
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเรียนไมเต็มเวลา 
  (๓) นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียนสมทบ และ/
หรือการทําวิจัยโดยไมมีสิทธิ์รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๙ การรับโอนยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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  (๑) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย เห็น
วามีวิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัย 
  (๒) คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอนยาย 
   (ก) มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ และไดศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มากอนแลว 
   (ข) มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมโดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ไมนอย
กวา ๒.๐๐ 
   (ค) มีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ใหนับ
รวมเวลาเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมดวย 
  (๓) การขอโอนยายเขามาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
หรือตองปฏิบัติดังนี้ 
   (ก) ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยสงถึงมหาวิทยาลัย 
ไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนเปดการศึกษา 
   (ข) ติดตอขอใหสถาบันอุดมศึกษาเดิมจัดสงระเบียนแสดงผลการเรียนและรายละเอียด 
เนื้อหารายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดเรียนไปแลวมายังมหาวิทยาลัย 
  (๔) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอน โดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือ
ภาควิชาท่ีเก่ียวของ 
  ขอ ๑๐ การเทียบรายวิชา ชุดวิชา กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาเรียนและการโอนหนวยกิต 
รายวิชาหรือชุดวิชาใหเปนไปตามหมวด ๗ การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาใน
ระบบ 
  ขอ ๑๑ การศึกษาปริญญาตรีท่ีสอง 
  (๑) นักศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเทาอาจ
ขอเขาศึกษาเพ่ือปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืนเพ่ิมเติมได 
  (๒) นักศึกษายื่นคํารองแสดงความจํานงตอมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีกําหนด โดยสงถึง
มหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนเปดการศึกษา 
  (๓) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเขาศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือ
ภาควิชาท่ีเก่ียวของ 
  (๔) ใหนักศึกษาไดรับการยกเวน การเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของ
หลักสูตรปริญญาตรีท่ีขอศึกษาเปนปริญญาท่ีสอง 
  (๕) ใหนักศึกษาดําเนินการเทียบรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือชุดวิชาเรียน และ 
โอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอ ๑๐ เพ่ือใชจัดแผนการศึกษาใหม โดยการแนะนําของสาขาวิชาและ/
หรือภาควิชา รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีโอนหนวยกิตไมได และ/หรือไมไดอยูในแผนการเรียนใหตัดออก 
โดยความเห็นชอบของคณบดี 
  ขอ ๑๒ การรายงานตัวเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ขอ ๑๓ ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปน ๓ รูปแบบ 
(๑) การจดัการศึกษาในระบบ ประกอบดวย 
(ก) การจัดการศึกษาภาคปกติ เปนการจัดการศึกษาเต็มเวลา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ป 
การศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม

นอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวน
หนวยกิต ใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 

มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใชระบบไตรภาค และ/หรือระบบจตุรภาคไดดังนี้ 
ระบบไตรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 
ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห 
ปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ หมายถึงปการศึกษาสุดทายท่ีสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร จะไมนําภาคการศึกษาฤดูรอนในปการศึกษานั้นมารวม สวนนักศึกษาภาค
พิเศษใหนําภาคการศึกษาฤดูรอนมารวมดวย 

หลักสูตรสาขาวิชาใดมีรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีจําเปนตองเปดสอน ในภาคการศึกษาฤดูรอน 
เพ่ือการฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม กรณีศึกษาหรือเปนไปเพ่ือ
ประโยชนของนักศึกษา การบริหารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชานั้นใหถือเสมือนวาเปนสวนหนึ่งของ
ภาคการศึกษาปกต ิ

(ข) การจัดการศึกษาภาคพิเศษเปนการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลา ซ่ึงจัดในวันหยุด     สุด
สัปดาห หรือเปดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน หรือเวลาอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช
ระบบ ๑ ปการศึกษา แบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาคือ ๒ ภาคการศึกษาปกติ กับ ๑ ภาคการศึกษา
ฤดูรอน ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห การเรียนในภาคการศึกษาฤดู
รอน มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงเรียนและจํานวนหนวยกิตเปน
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ โดยการบริหารจัดการรายวิชาหรือ
ชุดวิชานั้นใหถือเปนภาคการศึกษาปกติ 

(๒) การจัดการศึกษานอกระบบ เปนการจัดการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญของการจัด
การศึกษา การสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม ซ่ึงรายละเอียดใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๓) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เปนการจัดการศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตาม
ความสมัครใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ  สังคม
สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอ่ืน ๆ ซ่ึงรายละเอียดใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๔ การคิดหนวยกิตสาขาวิชาท่ีจัดการสอนในมหาวิทยาลัยแบงออกเปนรายวิชา หรือชุด
วิชาท่ีกําหนดเนื้อหามากนอยตามจํานวนหนวยกิต ดังนี้ 
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(๑) รายวิชาหรือชุดวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาการบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ 
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

(๒) รายวิชาหรือชุดวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

(๓) การฝกงานหรือฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

(๔) การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑  หนวย
กิต ระบบทวิภาค 

ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบอ่ืน ท่ีมิใชระบบทวิภาคจะแสดงรายละเอียดท่ี
เก่ียวกับระบบการศึกษานั้น รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวใน
หลักสูตร 

(๕) ในกรณีท่ีไมสามารถใชเกณฑตามขอ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ได ใหมหาวิทยาลัยกําหนด
หนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชาไดตามความเหมาะสม แตจะตองใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 
๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค 

 
หมวด ๓ 

การลงทะเบียน 
 

ขอ ๑๕ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาในแตละภาคการศึกษา โดยมี
อาจารยท่ีปรึกษาเปนผูแนะนําใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษาตามแผนการศึกษาและใหเปนไป
ตามเอกัตภาพของแตละบุคคล โดยถือขอปฏิบัติในการลงทะเบียนดังนี้ 

(๑) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย การ
ลงทะเบียนหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจะตองชําระคาธรรมเนียม ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยวา
ดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

(๒) การลงทะเบียนหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหกระทําไดภายในระยะเวลา เพ่ิม–ถอน 
รายวิชาหรือชุดวิชา เทานั้น การลงทะเบียนภายหลังระยะเวลาเพ่ิมถอนจะกระทํามิได 

(๓) การถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ภายหลังกําหนดระยะเวลา เพ่ิม-ถอน กระทําไดโดยขอ
ยกเลิกรายวิชาหรือชุดวิชา แตตองกระทํากอนสอบปลายภาคหนึ่งสัปดาห 

(๔) ในกรณีท่ีมีความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการเรียนการสอน หรือจํากัด
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งได 

(๕) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาจะสมบูรณเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมท้ัง
ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาตอมหาวิทยาลัยแลว 

(๖) การลงทะเบียนของนกัศึกษาในระบบ 
 (ก) ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และ

ไมเกิน ๒๒ หนวยกิต นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวย
กิต การลงทะเบียนท่ีนอยกวา ๙ หนวยกิต ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
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 (ข) ภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาในระบบภาคปกติและภาคพิเศษลงทะเบียนไดไม
เกิน ๑๐ หนวยกิต 

นักศึกษาภาคปกติท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกวา ๒๒ หนวยกิตในภาค
การศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๑๐ หนวยกิต ในภาคการศึกษาฤดูรอน และนักศึกษาภาคพิเศษท่ีคาดวา
จะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกวา ๑๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๑๐ 
หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

 (ค) สําหรับนัก ศึกษาไม เต็มเวลาการลงทะเบียน ให เปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

(๗) การลงทะเบียนการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๘) การลงทะเบียนการศึกษาตามอัธยาศัยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๙) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีมากกวา ๑ สาขาวิชา หรือไดรับอนุญาตใหศึกษา

ไดมากกวา ๑ ปริญญาในคราวเดียวกันได โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๑๐) การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และรายวิชาหรือชุด

วิชาท่ีลงทะเบียนผิดเง่ือนไขนั้นใหไดรับอักษร W 
(๑๑) กรณีท่ีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา หรือมีขอตกลงเฉพาะ

ราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชุดวิชา ท่ีเปดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได 

(๑๒) การเพ่ิม - ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
(๑๓) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษากับรายวิชาหรือชุดวิชาใดๆ เพ่ือเพ่ิมเติม

ความรูได หากผูสอนและคณบดีท่ีรายวิชาหรือชุดวิชานั้นสังกัดอยูอนุญาตเปนลายลักษณอักษร โดย
ขอคิดผลการศึกษาได ๓ ประการ 

 (ก) คิดผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาเปน A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D-
และ F ในกรณีนี้ใหนําหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

 (ข) คิดผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาเปน S, U ในกรณีท่ีนักศึกษา สอบไดผล
การศึกษา U นักศึกษาไมตองเรียนซํ้า 

 (ค) การใหผลการศึกษาเปน V 
  (๑) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีลงทะเบียนแบบ V ไดตองไมมีการปฏิบัติ 
  (๒) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีลงทะเบียนแบบ V จะนําไปเปนวิชาบังคับกอน (Pre-

requisite) ของรายวิชาหรือชุดวิชาตอเนื่องไมได 
  (๓) มหาวิทยาลัยจะไมนับหนวยกิตในการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาแบบ V 

แตจะลงในใบรายงานผลการศึกษาเปนอักษร V เม่ือผูสอนตรวจสอบเห็นวามีเวลาเรียนเพียงพอ 
  (๔) นักศึกษาไมจําเปนตองสอบ หรือทํากิจกรรมในรายวิชาหรือชุดวิชาท่ี

ลงทะเบียนแบบ V 
  (๕) นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาภาษาตางประเทศ แบบ V ไมได 
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หมวด ๔ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
ขอ ๑๖ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
(๑) มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลการศึกษาของรายวิชาหรือชุดวิชา ท่ีนักศึกษาลงทะเบียน 

ภาคการศึกษาละไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เม่ือทําการวัดผลรายวิชาหรือชุดวิชาใดครั้งสุดทายแลว ใหถือวา 
การเรียนการสอนนั้นสิ้นสุดลง 

(๒) นักศึกษาตองมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลา
เรียน ตามแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีกําหนดของรายวิชาหรือชุดวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัด
และการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้น ท้ังนี้เวนแตอาจารยผูสอนจะพิจารณาใหสิทธิ์นั้น 

ผูไมมีสิทธิ์ไดรับการประเมินผล เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามวรรคแรกจะไดรับระดับ คะแนน 
F หรืออักษร U 

 (๓) มหาวิทยาลัยใชระบบระดับคะแนนและคาระดับคะแนนในการวัดและประเมินผล 
โดยแบงระดับคะแนนเปนอักษรแสดงผลการศึกษา ๑๒ ระดับ เวนแตรายวิชาหรือชุดวิชาท่ี

กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S หรือ U เปนระดับคะแนน ดังนี้ 
 
 

ระดับคะแนนตัวอักษร ผลการศึกษา คาระดับคะแนน 
A ดียอดเยี่ยม ๔ 
A- ดีเยี่ยม๓.๗๕ ๓.๗๕ 
B+ ดีมาก ๓.๕๐ 
B ด ี ๓.๐๐ 
B- คอนขางด ี ๒.๗๕ 
C+ ปานกลางคอนขางด ี ๒.๕๐ 
C ปานกลาง ๒.๐๐ 
C- ปานกลางคอนขางออน ๑.๗๕ 
D+ คอนขางออน ๑.๕๐ 
D ออน ๑.๐๐ 
D- ออนมาก ๐.๗๕ 
F ตก ๐ 

 
(๔) ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนดใหการประเมินผล ในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไมมีระดับคะแนน

หรือนักศึกษารองขอตอมหาวิทยาลัยกอนลงทะเบียนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดๆ ตามขอ ๑๕ (๑๓) ให
มหาวิทยาลัยประเมินผลโดยไมมีระดับคะแนน ใหแสดงผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชานั้น ดวย
อักษร ดังนี้ 

อักษร  ผลการศึกษา 
S   ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 
U   ผลการศึกษาไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) สอบไมผาน 
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(๕) การแสดงผลการศึกษาในรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีมิไดประเมินผลการศึกษา หรือไมมีการ
ประเมินผล ใหแสดงดวยตัวอักษร ดังนี้ 

อักษร  ผลการศึกษา 
I   ไมสมบูรณ (Incomplete) 
V   ลงทะเบียนในฐานะผูเขารวมฟง (Visiting) 
W   ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา (Withdrawn) 
P   การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (In progress) 
(๖) อักษร I เปนสัญลักษณแสดงวาการวัดประเมินผลรายวิชา หรือชุดวิชานั้นยังไมสมบูรณ

การใหอักษร I ในรายวิชาหรือชุดวิชาใดกระทําไดในกรณี 
 (ก) นักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้นได  ดวยเหตุสุดวิสัย

โดยมีหลักฐานแสดง 
 (ข) อาจารยผูสอนและ/หรือหัวหนาสาขาวิชา ท่ีสอนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดเห็นควร

รอผลการศึกษาท่ีเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้น 
นักศึกษาจะตองดําเนินการเพ่ือแกอักษร I เปนคาระดับคะแนน หรืออักษร S หรือ U กอน

สอบปลายภาคของภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอยสองสัปดาห หากพนกําหนดดังกลาว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เปนระดับคะแนน F หรืออักษร U 

(๗) อักษร P เปนสัญลักษณแสดงวารายวิชาหรือชุดวิชานั้นยงัไมมีการวัดผลประเมินผล ใน
ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู ใหใชเฉพาะบางรายวิชาหรือชุดวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

อักษร P จะถูกเปลี่ยนเม่ือไดรับการวัดผลแลว ท้ังนี้ไมเกินวันสุดทายของกําหนดการสอบ
ปลายภาคประจําภาคการศึกษา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนอักษร P เปน ระดับคะแนน F หรืออักษร U 

(๘) อักษร W เปนสัญลักษณท่ีแสดงวา 
 (ก) นักศึกษาไดยกเลิกรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขกําหนดเวลา 
 (ข) การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขเปนโมฆะ 
 (ค) การเรียนไมเปนไปตามเง่ือนไขโดยดุลยพินิจของอาจารยผูสอน ในกรณีของการ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาแบบรวมฟง 
 (ง) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาหรือถูกใหออก หรือถูกไลออก ในภาคการศึกษานั้น 
 (จ) นักศึกษาลาออกกอนวันเริ่มสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้น 
(๙) รายวิชาหรือชุดวิชามีผลประเมินเปนอักษร S, U, I, P, V, และ W จะไมถูกนํามา

คํานวณหาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
(๑๐)  การนับหนวยกิตสะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (ก) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีนักศึกษาไดระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-,D+, 

D, D-, และอักษร S จึงจะนับหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสม โดยไมรวม
รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีตองเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือปรับความรูตามมติคณะกรรมการประจําคณะ 

 (ข) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับหนวยกิตสะสม 
ไดเพียงครั้งเดียว และใหนับเฉพาะครั้งสุดทาย ยกเวนรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให
ลงทะเบียนซํ้าได และนักศึกษาลงทะเบียนมากกวา ๑ ครั้งใหนับหนวยกิตสะสมไดทุกครั้ง 
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 (ค) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีเทียบเทากันใหนับหนวยกิตสะสม
เฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดหรือชุดวิชาหนึ่งชุดวิชาใดเทานั้น 

(๑๑) มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย จากหนวยกิตประจําภาคการศึกษา
และคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยของรายวิชาหรือชุดวิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน และมี
การวัดผลเปนระดับคะแนน 

(๑๒) ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาหรือชุดวิชาใด ไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีแตละ
หลักสูตรสาขาวิชากําหนดไว นักศึกษาจะตองเริ่มลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชานั้นซํ้าอีกจนไดระดับ
คะแนนเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

(๑๓) นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เปนการ
ชั่วคราว อาจขอโอนหนวยกิตและผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 

 รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนนั้น จะตองมี
จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติเทียบเทากับมหาวิทยาลัย ท้ังในเรื่องคุณภาพและ
มาตรฐาน หากไมเปนไปตามนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาและ/หรือภาควิชา และคณะท่ีนักศึกษา
สังกัด 

(๑๔) การหาคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
คาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา และคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย คิดเปนเลข

ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีผลการศึกษาเปน I ไมนําหนวยกิตมารวมหาร
เฉลี่ย การคํานวณหาคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับ
คะแนนของทุกรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน รวมกันแลวหารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิ
ตของรายวิชาหรือชุดวิชา 

(๑๕) การเรียนซํ้า 
 (ก) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดรับระดับคะแนน D นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาหรือชุด

วิชานั้นซํ้าได เม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีอํานวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชานั้น 
 (ข) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดรับระดับคะแนน F หรือผลการศึกษาท่ีไมพอใจ (U) ซ่ึงเปน

รายวิชาหรือชุดวิชาบังคับในหลักสูตร ตองเรียนซํ้าในรายวิชาหรือชุดวิชานั้นจนกวาจะสอบผาน 
ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองเรียนวิชาอ่ืนแทน จะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีอํานวยการสอน

รายวิชาหรือชุดวิชานั้น 
(๑๖) นักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตรแลว มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไมถึง ๒.๐๐ อาจขอ

เรียนซํ้ารายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดรับผลการเรียนระดับคะแนน D หรือเลือกเรียนรายวิชาหรือชุดวิชา
ตางสาขาวิชา หรือตางคณะซ่ึงไมเคยเรียนมากอนได ในกรณีท่ีเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาตางคณะ
จะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ีอํานวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชานั้นกอน 

(๑๗) การอนุมัติผลและการรายงานผลการศึกษา 
 (ก) คณบดีเปนผูอนุมัติผลการวัดผลประเมินผลทุกภาคการศึกษาปกติของนักศึกษา

ภายในคณะโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
 (ข) ใหคณะรายงานผลการอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาภายในคณะใหสภาวิชาการ

ทราบทุกภาคการศึกษาปกต ิ
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หมวด ๕ 
การลา การยายสาขาวิชา และการพนสภาพ 

 
ขอ ๑๗ การลา 
(๑) การลาไมเขาชั้นเรียน นักศึกษาท่ีมีกิจจําเปน หรือปวยไมสามารถเขาชั้นเรียนในชั่วโมง

เรียนไดจะตองยื่นใบลาตออาจารยผูสอน แตถาลาติดตอกันตั้งแต ๗ วันข้ึนไป ใหยื่นใบลาตามแบบท่ี
คณะกําหนดผานอาจารยท่ีปรึกษา แลวนําไปขออนุญาตตออาจารยผูสอน 

(๒) การลาพักการศึกษา 
 (ก) นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได ในกรณีตอไปนี้ 
  (๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑเขารับราชการทหาร 
  (๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใด ซ่ึงมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
  (๓)  เจ็บ ปวย หรือประสบอุบัติเหตุ 
  (๔)  ไมไดลงทะเบียนรายวิชา หรือชุดวิชาเรียน หรือลงทะเบียนไมสมบูรณ หรือ

ถอนทุกรายวิชาหรือทุกชุดวิชา ท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไมไดรับอักษร W 
  (๕) เหตุผลอ่ืน ๆ ท่ีคณะเห็นสมควร 
 รายวิชาท่ีไดลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักจะไมปรากฏในทะเบียน

ผลการศึกษา 
 (ข) การลาพักการศึกษา นักศึกษาใหมไมมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรก

เวนแตไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
 (ค) นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะลาพักการศึกษา ตองยื่นใบลาตามแบบของ

มหาวิทยาลัย พรอมดวยหนังสือยินยอมจากผูปกครองผานอาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาสาขาวิชาและ/
หรือภาควิชา ถึงคณบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติแลวแจงมหาวิทยาลัยทราบ 

 สําหรับนักศึกษาปริญญาท่ีสอง และ/หรือนักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต ๒๐ ปข้ึนไปสามารถลา
พักการศึกษาไดโดยไมตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง 

 (ง) นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกวา ตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

 (จ)  การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลาศึกษา 
(๓) การลาออก  นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกใหยื่นใบลาพรอมหนังสือยินยอมจาก

ผูปกครองผานอาจารยท่ีปรึกษาถึงคณบดี เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ขอ ๑๘ การยายสาขาวิชา 
(๑) การยายภายในคณะ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ/หรือเง่ือนไขตามประกาศของคณะ 
(๒)  การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนใหเปนไปตามเง่ือนไขในประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๓)  การยายสาขาวิชาท้ังภายในคณะและ/หรือตางคณะจะกระทําไดเพียงครั้งเดียว 
(๔)  รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีไดเรียนแลวท้ังหมด ใหโอนผลการเรียนทุกรายวิชาหรือชุดวิชาและ

นํามาคํานวณคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมดวย 
(๕) นักศึกษาท่ีไดยายสาขาวิชาแลว ตองดําเนินการโอนผลการเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีได

เรียน 
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(๖) การยายสาขาวิชาท้ังในคณะและตางคณะจะสมบูรณ เม่ือไดชําระคาธรรมเนียมการมอบ
ตัวเขาเปนนักศึกษาใหมและไดรับรหัสนักศึกษาใหมแลว 

นักศึกษาท่ีไมไดรับการพิจารณาใหยายสาขาวิชาท่ีขอยายจะลงทะเบียน ตามเง่ือนไขของสาขา
วิชาเอกนั้นเพ่ือนํามาอางเปนเหตุผลในการขอยายเขาสังกัดสาขาวิชานั้นๆ ภายหลังมิได 

ขอ ๑๙ สาเหตุในการพนสภาพนักศึกษา 
นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาโดยเหตุดังตอไปนี ้
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว 
(๓) โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
(๔) ไมมาลงทะเบียนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพักการศึกษา

ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 
อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาท่ีพนสภาพกลับเขามาเปนนักศึกษาใหมได เม่ือมีเหตุผลอัน

สมควร โดยชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาและคาธรรมเนียมการขอคืนสภาพนักศึกษา
แตตองขอคืนสภาพนักศึกษาภายใน ๒ ป นับจากวันท่ีนักศึกษาพนสภาพนักศึกษา 

(๕ ถูกลบชื่อออกจากการเปนนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยวินัยนักศึกษา 
(๖) ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๗) ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดอัน

ไดกระทําโดยประมาท 
(๘) การพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑการวัดผล 
 (ก) นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนักศึกษาโดยเหตุดังตอไปนี้ 
   (๑) ผลการประเมินผลการศึกษาไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ตํ่ากวา ๑.๖๐ 

เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติท่ีสอง นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 
   (๒) ผลการประเมินผลการศึกษา ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตํ่ากวา ๑.๘๐ 

เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติท่ี ๔ ท่ี ๖ ท่ี ๘ ท่ี ๑๐ ท่ี ๑๒ ท่ี ๑๔ และท่ี ๑๖ นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 
   (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตมีคาระดับคะแนนสะสม

เฉลี่ยต่ํากวา ๑.๘๐ 
   (๔) ใชเวลาศึกษาเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตร ๔ ป เกิน ๒๐

ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร ๕ ป และเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตร
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

 (ข) นักศึกษาภาคพิเศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาโดยเหตุตอไปนี้ 
   (๑) ผลการประเมินผลการศึกษาไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ต่ํากวา ๑.๖๐ เม่ือ

สิ้นภาคการศึกษาท่ี ๓ นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 
   (๒) ผลการประเมินผลการศึกษา ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๘๐ เม่ือ

สิ้นภาคการศึกษาท่ี ๖ ท่ี ๙ ท่ี ๑๒ ท่ี ๑๕ ท่ี ๑๘ ท่ี ๒๑ และท่ี ๒๔ นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 
   (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตยังมีคาระดับคะแนนสะสม

เฉลี่ยต่ํากวา ๑.๘๐ 
   (๔) ใชเวลาศึกษาเกิน ๒๔ ภาคการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ป เกิน ๑๒ 

ภาคการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
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 (๙) ใชหลักฐานปลอม หรือแจงความเท็จ หรือปกปดความจริงในการพิจารณารับเขา
เปนนักศึกษา 

ขอ ๒๐ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแลว แตไดรับคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํา
กวา ๒.๐๐ จะไดรับอนุญาตใหลงเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาเพ่ิมเติมตอไป ถาคาระดับคะแนนสะสม
เฉลี่ยต่ํากวา ๒.๐๐ ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๒๑ การพนสภาพนักศึกษา 
(๑) กรณีนักศึกษาภาคปกติ ใหงานทะเบียนและวัดผลหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ี             

ทําหนาท่ีในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีพนสภาพนักศึกษา ตามท่ี
กําหนดไวในขอบังคับนี้ เม่ือสิ้นภาคการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ ผลการศึกษาในภาคการศึกษา
ฤดูรอน ใหนําไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไปท่ีนักศึกษาลงทะเบียน ยกเวนผูท่ีจบ
การศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน 

(๒) กรณีนักศึกษาภาคพิเศษ ใหงานทะเบียนและวัดผลหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีทํา
หนาท่ีในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีพนสภาพนักศึกษา ตามท่ีกําหนด
ไวในขอบังคับนี้เม่ือสิ้นภาคการศึกษาทุกภาค 
 

หมวด ๖ 
การเสนอใหสําเร็จการศึกษา 

 
ขอ ๒๒ การขอสําเร็จการศึกษา ใหนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตร

กําหนดดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๒๓ ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีระยะเวลาศึกษาดังนี้ 
 (๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ

การศึกษาภาคปกติ ไมกอน ๙ ภาคการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 (๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การศึกษาภาคปกติ ไมกอน ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไมกอน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 (๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
การศึกษาภาคปกติ ไมกอน ๖ ภาคการศึกษา สําหรับการศึกษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 (๔) หลักสูตรปริญญาตรี ซ่ึงมีลักษณะแตกตางจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหมหาวิทยาลัยทําเปน
ประกาศเก่ียวกับเวลาสําเร็จการศึกษา และตองมีระยะเวลาศึกษาตามลักษณะของการศึกษาปริญญา
นั้น 

ขอ ๒๔ เกณฑการสําเร็จการศึกษา ผู ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 (๑) สอบไดในรายวิชาหรือชุดวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร ท้ังในรายวิชาหรือชุดวิชาและ 
เง่ือนไขท่ีกําหนดของสาขาวิชานั้น 
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(๒) ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก
ไมต่ํากวา ๒.๐๐ และไมมีรายวิชาหรือชุดวิชาใดไดคาระดับคะแนนเปน I หรือ P 

(๓) ไมมีคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือเงินอ่ืน ๆ ท่ีคางชําระตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
(๔)  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดีอันเปนเกียรติและศักดิ์ของ

นักศึกษา โดยมติคณะกรรมการประจําคณะ ตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย 

(๕) มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๒๕ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามขอ ๒๔ จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติ

เพ่ิมเติมดังนี้ 
(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษาปกติ ของหลักสูตร

นั้น ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยกเวนลาพักการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

(๒) ไมเคยมีรายวิชาหรือชุดวิชาใดไดรับระดับคะแนนต่ํากวา C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเทา 
(๓) ไมถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติเกินกวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๔) นักศึกษาท่ีมีการเทียบวิชาและโอนหนวยกิตรายวิชาหรือชุดวิชา จากสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนไมมีสิทธิไดรับเกียรตินิยม 
(๕) นักศึกษาผูท่ีจะไดปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย

ตั้งแต ๓.๗๕ ข้ึนไป 
(๖) นักศึกษาท่ีจะไดปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย

ตั้งแต ๓.๕๐ ข้ึนไป 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สามารถรับปริญญาตรีเกียรตินิยมไดถามีคุณสมบัติ ตาม

เกณฑการใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมครบถวนท้ังสองตอน คือ เม่ือศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา และเม่ือศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

ขอ ๒๖ การใหปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม คณบดีโดยความเห็นชอบ ของ
คณะกรรมการประจําคณะ เปนผูเสนอชื่อนักศึกษาในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๒๔ และขอ 
๒๕ ซ่ึงสมควรไดรับปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยมขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการ เพ่ือ
นําเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๗ 

การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเขาสูการศึกษาในระบบ 
 
ขอ ๒๗ คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน 
(๑) ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตองมีคุณสมบัติตามขอ ๖ คุณสมบัติและเง่ือนไขการรับเขา

เปนนักศึกษา 
(๒)  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตองเปนหรือเคยเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษา ระดับ 

อุดมศึกษาหรือเทียบเทาในหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ี
มีอํานาจตามกฎหมายรับทราบหรือรับรอง 
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(๓) มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดคุณสมบัติอ่ืนๆ ของ ผู
ขอเทียบโอนผลการเรียนเพ่ิมเติมก็ได 

ขอ ๒๘ หลักเกณฑการเทียบความรูและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ 
(๑) เปนรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชา ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับทราบหรือ
รับรอง 

รายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหโอนหนวยกิต ใหบันทึกผลการเรียนเปน S 
(๒) เปนรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม

นอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาท่ีขอเทียบ 
(๓) เปนรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาท่ีสอบไลได ไมต่ํากวาระดับ

คะแนน C หรือ คาระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเทา 
(๔) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา หรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาและโอน  หนวย

กิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 
(๕) รายวิชาหรือชุดวิชา กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาท่ีเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

จะไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
(๖) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ ปการศึกษา 
(๗) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม มหาวิทยาลัยจะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได

ไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตร ท่ีไดรับความ
เห็นชอบแลว 

ขอ ๒๙ หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิต จากการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาในระบบซ่ึงไมมีองคกรของรัฐรับทราบหรือรับรองและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสู
การศึกษาในระบบ 

(๑) การเทียบความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือชุดวิชา กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชา ตาม
หลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย 

(๒) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรูในแตละรายวิชาหรือชุดวิชา กลุมรายวิชาหรือ
กลุมชุดวิชา และเกณฑการตัดสินของการประเมินแตละวิธีใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

(๓) ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน C หรือคาระดับคะแนน ๒.๐๐
หรือเทียบเทา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชา กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชานั้น แต
จะไมใหระดับคะแนนและไมนํามาคิดคาระดับคะแนนผลการเรียน หรือคํานวณคาระดับคะแนนสะสม
เฉลี่ย 

(๔) การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมิน 
(๕) การเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชา จากการศึกษานอกระบบ

หรือการศึกษาในระบบซ่ึงไมมีองคกรของรัฐรับทราบหรือรับรอง และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยให
หนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิต รวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีขอเทียบ 

(๖) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ ปการศึกษาสําหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 
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หมวด ๘ 
การจัดการศึกษาท่ีศูนยใหการศึกษา 

 
ขอ ๓๐ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา ณ ศูนยใหการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยได โดย

จัดทําเปนโครงการ และใหแสดงขอมูล ความตองการ ศักยภาพ วิธีการจัดการศึกษา สาขาท่ีเปดสอน
และการบริหารจัดการโครงการ ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๑ ใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนศูนยใหการศึกษา ดังตอไปนี้ 
(๑) การประชาสัมพันธศูนยใหการศึกษา 
(๒) พัฒนาโสตทัศนูปกรณ สื่อการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเครือขาย

ระยะใกล ระยะไกล ใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
(๓) การใหบริการผานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเครือขายขอมูล ศูนย

การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส และสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา เพ่ือคนควาหาความรูดวย
ตนเองและอาจจะจัดการเรียนการสอนแบบระบบชุดวิชา หรือระบบการศึกษาทางไกลก็ได 

ขอ ๓๒ ศูนยใหการศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบท้ังในภาคปกติ และภาคพิเศษ 
ขอ ๓๓ การบริหารศูนยใหการศึกษา ใหมีคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ

บริหารประจําศูนยใหการศึกษา 
  (ก)  คณะกรรมการอํานวยการ จาํนวน ๑๑ คน ประกอบดวย 
    (๑) อธิการบดีเปนประธานกรรมการ 
    (๒) รองอธิการบดี คัดเลือกกันเอง จํานวน ๓ คน เปนกรรมการ 
    (๓) คณบดี คัดเลือกกันเอง จํานวน ๓ คน เปนกรรมการ 
    (๔) หัวหนาศูนยใหการศึกษา คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ 
    (๕) ผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการ 
    (๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (ข) คณะกรรมการบริหารประจําศูนยการศึกษา ประกอบดวย ประธานศูนยให

การศึกษา เปนประธานกรรมการ และใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควรเปนกรรมการบริหาร
งานและเลขานุการในแตละแหงตามความเหมาะสม จํานวนไมเกิน ๖ คน 

ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลตามวรรคแรก โดยออกเปนคําสั่งมหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของ
ประธานศูนยใหการศึกษา 

ประธานศูนยใหการศึกษา หรือประธานจัดการศึกษา อาจเสนอใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลผูทํา
หนาท่ีรองประธานศูนยใหการศึกษา หรือไมก็ได และใหอธิการบดีแตงตั้งเจาหนาท่ีปฏิบัติงานฝายตาง 
ๆ เทาท่ีจําเปน โดยออกเปนคําสั่งมหาวิทยาลัยของแตละศูนย ใหการศึกษา 

คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารประจําศูนยใหการศึกษา มีวาระการดํารง
ตําแหนงสองป ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหเลือกกรรมการใหมดํารงตําแหนง
แทนเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาหก
สิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการอํานวยการ มีหนาท่ีดังนี้ 
(๑) วางนโยบายและแผนงานการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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(๒) ควบคุม ดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารประจําศูนยใหการศึกษา 
(๓) ใหคําปรึกษา สนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริหารประจําศูนยให

การศึกษา 
(๔) ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ 
(๕) อนุมัติวงเงินงบประมาณท่ีใชในการบริหารการศึกษาของศูนยใหการศึกษา 
(๖) อนุมัติผลการศึกษา 
(๗) แตงต้ังอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่อง

ใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ
อํานวยการ 

ขอ ๓๕ ใหคณะกรรมการบริหารประจําศูนยใหการศึกษา มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) บริหารงานการจัดการศึกษาของศูนยใหการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ี

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการ 
(๒) บริหารงานวิชาการของศูนยใหการศึกษา การจัดการวัดผล ประเมินผล ใหเปนไปตาม

มาตรฐานวิชาการ 
(๓) เสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัย

เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา 
ขอ ๓๖ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ วิทยากร และผูทรงคุณวุฒิ ท่ี

ทําหนาท่ีสอน บรรยาย ฝกอบรม และนิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาของศูนยใหการศึกษา แตละแหง
ตามมาตรฐานและระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนด 

ขอ ๓๗ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในสิ่งตอไปนี้ 
(๑) พัฒนาโสตทัศนูปกรณ สื่อการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนยเครือขาย

ระยะใกลระยะไกล ใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
(๒) การใหบริการผานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเครือขายขอมูล ศูนย

การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส และสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา เพ่ือคนควาหาความรู 
 
 
 
         ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
           กร ทัพพะรังส ี
         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีใชในปจจุบันใหมี
ความเหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของ
เกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราช บัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวง ศึกษาธิการ จึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘” 

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ท่ีจะเปดใหม 
และหลักสูตรเกาท่ีจะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. ใหยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง“เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๔๒”   ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร   

ระดับตน พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชีพ (ตอเนื่อง ๒ ป) พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ หม่ันแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถติดตอสื่อสารกับ
ผูอ่ืนไดเปนอยางดี รวมท้ังใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๕. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาท่ี
เปดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ
การศึกษาภาคปกติ 
   สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทางดังนี้ 



194 
 

   ระบบไตรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกต ิ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 
   ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห 
   สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืน ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษา
นั้น รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
  ๖. การคิดหนวยกิต 
   ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง 
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชัว่โมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
ระบบทวิภาค 
  ๗. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
   ๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใช
เวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
   ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต 
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๕ ป 
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
   ๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๘๐ 
หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๘ 
ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
   ๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๖ ปการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
    หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและ
จะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถวนและใหระบุ 
คําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 
   ท้ังนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
  ๘. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
   ๘.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง วิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถ
คิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคา
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ของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการ
ดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 
   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไป ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวชิาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
   อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวน
รายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ท้ังนี้จํานวน
หนวยกิตของรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนดังกลาว เม่ือนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตร
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
   ๘.๒ หมวดวชิาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
ท่ีมุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ดังนี้ 
    ๘.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม
นอยกวา ๘๔ หนวยกิต 
 
    ๘.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต 
    ๘.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๔๔ หนวยกิต 
    ๘.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวม
ไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต 
    สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือ
วิชาเอกและวิชาโทก็ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และวิชาโท ตอง
มีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต       ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพ่ิมจํานวน
หนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ 
หนวยกิต 
   ๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามท่ีตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
   สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนักศึกษาท่ีมีความรูความสามารถท่ีสามารถวัด
มาตรฐานได ท้ังนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
และแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา ๕ คนและ
ในจาํนวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
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วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน ท้ังนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปน
อาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 
  ๑๐. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป ๕ ป และไมนอยกวา ๖ ป) จะตองเปนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรอืเทียบเทา ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๑๑. การลงทะเบียนเรียน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒
หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียน
ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา และจะ
สําเร็จการศึกษาไดดังนี้ 
    ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา 
    ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา 
    ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 ๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔    ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลาสําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต 
   หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวย
กิต แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ท้ังนี้ ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามท่ีระบุไวในหลักสูตร 
   ๑๒. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการ
วัดผล เกณฑข้ันต่ําของแตละรายวิชา และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยตองเรียนครบ
ตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ จาก
ระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 
   สถาบันอุดมศึกษาท่ีใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ท่ีแตกตางจากนี้จะตอง
กําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได 
   ๑๓. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขา 
วิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นใน
กรณีท่ีปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตรา
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ใหใชชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
   ๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรใหชัดเจน ซ่ึงอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
     ๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร 
     ๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
     ๑๔.๓  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
     ๑๔.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 
   ๑๕. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป 
   ๑๖. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะ
พิจารณาและใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนท่ีสุด 
 
 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  อดิศัย โพธารามิก 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก จ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯและรายงานการประชุมหรือ

รายงานการวิพากษหลักสูตร 

 

 
คําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ท่ี ๘๕ /๒๕๕๘ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 เพ่ือใหการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนไปดวย

ความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค  จึงเห็นสมควรแตงตั้งใหผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร และปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร   ดังนี้ 

 

๑.สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ ประธาน  

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยวีระ โชติธรรมาภรณ รองประธาน 

 ๓. รองศาสตราจารย ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทุมทอง  ไตรรัตน ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. รองศาสตราจารยผกามาศ ผจญแกลว ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๖. ดร.สวุิทย นันทการัตน ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๗. นายประสิทธิ์ คลองงูเหลือม ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายธนกฤต คําหอม ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายลิขสิทธิ ์ ยืนยงเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นายสุวิทย กิตติไกรศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. คุณภราดร จันทรจิตร ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นายชาญชัย โชติชวงชชัวาล ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. อาจารยอพิณญา มุงออมกลาง กรรมการ 

 ๑๔. อาจารยพัชรินทร ทองชั่ง กรรมการ 

 ๑๕. อาจารยปฏิญญาณ แสงอรุณ กรรมการ 
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 ๑๖. อาจารยวัฒน พลอยศรี กรรมการ 

 ๑๗. อาจารยศุภวรรณ พันธุเกาะเลิ่ง กรรมการ 

 ๑๘. อาจารยภาณุพงศ จันทนผลิน กรรมการ 

 ๑๙. อาจารยสหภพ กลีบลําเจียก กรรมการและเลขานุการ 

 ๒๐. อาจารยไกรพ เจริญโสภา กรรมการและเลขานุการ 

  

๒. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ ประธาน  

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยวีระ โชติธรรมาภรณ รองประธาน 

 ๓. ดร.ชัยวัฒน ริรัตนพงษ ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายเรกซ  ธนศักดิ์   เรืองเทพรัตน ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. นายปติ อนนตพันธ ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๖. นายชาญ ศิริรัตน ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๗. นายอยุธพร บูรณะกุล ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. อาจารยจิตราวดี รุงอินทร กรรมการ 

 ๗. อาจารยมนพัทธ สีขาว กรรมการ 

 ๘. อาจารยพิชา ศรีพระจนัทร กรรมการและเลขานุการ 

     

๓.  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ปรุงศักดิ์  อัตพุฒ ประธาน  

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยวีระ    โชติธรรมาภรณ รองประธาน 

 ๓. รองศาสตราจารย ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายพิศิษฐ เทพทวี ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยชูเกียรติ พงษพานิช ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๖. นายสุพจน ตุงคเศรวงศ ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๗. นายรัชศักดิ์ สารนอก กรรมการ 

 ๘. ผูชวยศาสตราจารยอธิสมัย โสพันธ กรรมการ 

 ๙. อาจารยณัฐิดา จันหอม กรรมการ 

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นารีนาถ รักสุนทร กรรมการ 

 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภโยธิน  ณ  สงขลา กรรมการ 

 ๑๒. อาจารยอภิรักษ ธิตินฤมิต กรรมการ 

 ๑๓. ดร.พรภวิษย บุญศรีเมือง กรรมการ 

 ๑๔. อาจารยทศพร นาคยอย กรรมการ 
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 ๑๕. อาจารยวีระ ตุลาสมบัติ กรรมการ 

 ๑๖. อาจารยวิรัตน ปลั่งแสงมาศ กรรมการ 

 ๑๗. อาจารยณฐพร หม่ันพลศรี กรรรมการ 

 ๑๘. ดร.ชนมภัทร โตระสะ กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๙. อาจารยณรงค ณรงครัตน กรรมการและเลขานุการ  

 ๒๐. อาจารยทศพร นาคยอย กรรมการและเลขานุการ 

๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ปรุงศักดิ์  อัตพุฒ ประธาน  

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยวีระ    โชติธรรมาภรณ รองประธาน 

 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิทยา อยูสุข ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๖. รองศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๗. อาจารยอรัญ ขวัญปาน กรรมการ 

 ๘. อาจารยรจุิพรรณ แฝงจันดา กรรมการ 

 ๙. อาจารยณัฐพร อารีรัชชกุล กรรมการ 

 ๑๐. อาจารยธรรมรักษ ศรีมารุต กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี ดําเนินการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

 สั่งณวันท่ี ๒๒ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๕๘   

 

 

                                            
 (รองศาสตราจารย ดร.ปรุงศักดิ์  อัตพุฒ) 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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รายงานการวิพากษหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟา 

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุม  4350 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ  ประธาน 

2. ศาสตราจารย ดร.จงจิตร หิรัญลา  ผูทรงคุณวุฒิ 

3. Prof Dr. joseph Khedari   ผูทรงคุณวุฒิ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรยศ  เวียงทอง ผูทรงคุณวุฒิ  

5. ผูชวยศาสตราจารย ชูเกียรติ พงษพานิช ผูทรงคุณวุฒิ 

6. อาจารยสุพจน ตุงคเศรวงศ   ผูทรงคุณวุฒิ 

7. คุณพิศิษฐ เทพทวี    ผูทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นารีนาถ รักสุนทร กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย อธิสมัย โสพันธ  กรรมการ 

10. อาจารย ดร.ชนมภัทร โตระสะ   กรรมการ 

11. อาจารยรัชศักดิ์ สารนอก   กรรมการ 

12. อาจารยณัฐิดา จันหอม   กรรมการ 

13. อาจารยณรงค ณรงครัตน   กรรมการ 

14. อาจารยอภิรักษ ธิตินฤมิต   กรรมการ 

15. อาจารยพรภวิษย บุญศรีเมือง    กรรมการ 

ผูไมเขารวมประชุม 

 ไมมี 

เริ่มประชุมเวลา 

 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1เรื่องการวิพากษหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟา 

 

มติท่ีประชุม ขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟา สรุปไดดังนี้ 

 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา มีความตองการเปดเพ่ือรองรับกับความตองการ

บุคลากรในสายอาชีพดานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และพลังงาน ซ่ึง

ในปจจุบันมีการแขงขันกันมากยิ่งข้ึนดวยเหตุนี้  บุคลากรในสายอาชีพดานเทคโนโลยีไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกส และพลังงาน จึงมีบทบาทสําคัญและตอบสนองความตองการของธุรกิจ และตลาด

อุตสาหกรรมตางๆไดเปนอยางดีและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีตองการใหเกิดการ

พัฒนาตามการขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีเปน AEC 
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   2) ศาสตราจารย ดร.จงจิตร หิรัญลา  ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอเก่ียวกับราย 

วิชาในแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ใหจัดรายวิชาท่ีมุงเนนท่ีจะตอบสนองความตองการของ

ตลาดแรงงานท่ีเปนลักษณะเฉพาะทาง  

  3) Prof Dr. joseph Khedari ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะเรื่องรายวิชาท่ีเปดสอน

ควรมีความเหมาะสมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

โดยท่ีประชุมเห็นควรปรับปรุง 2 รายวิชาคือ 

 3.1) EET3402 ระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System)  

    3.2) EET4402 โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)  

   4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรยศ  เวียงทอง ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะในเรื่อง

การมีสวนรวมหรือทําความรวมมือกับผูประกอบการเพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูจากสถาน

ประกอบการจริง เชน คุณสมบัติของแรงงานท่ีสถานประกอบการตองการ การแกปญหา การทํางาน

เปนทีม เปนตน และใหเพ่ิมหมวดวิชาท่ีเก่ียวของกับการประมวลผลขอมูลขนาดใหญเพ่ือใหสอดคลอง

กับความตองการในปจจุบัน 

  5) ผูชวยศาสตราจารย ชูเกียรติ พงษพานิช ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะถึงความ

โดดเดนในสาขา โดยมุงเนนใหมีความรูทางสาขานั้นๆอยางครอบคลุมและเฉพาะเจาะจงในสวนท่ี

ตองการเนนเพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญ 

  6) อาจารยสุพจน ตุงคเศรวงศ ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใช
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการท่ี มีความตองการใช เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสม โดยท่ัวไปจะ
ประกอบดวยความรูหลากหลายสาขา นักศึกษาตองมีความรูศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือใกลเคียงและ
นําไปประยุกตกับงานตางๆได 
  7) คุณพิศิษฐ เทพทวี ผูทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการไดใหขอเสนอแนะนราย

วิชาท่ีมุงเนนใหนักศึกษามีทักษะในวิชาชีพและสามารถนําไปประยุกตกับงานตางๆในการประกอบ

ธุรกิจสวนตัวรวมถึงภาคอุตสาหกรรมตางๆ 

   

เลิกประชุม 17.00 น. 
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ภาคผนวก ฉ 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร/แขนงวิชา 

 
ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (คนท่ี 1) 

และประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (คนท่ื 1) 
 
1.  ช่ือ – นามสกุล   นายอธิสมัย โสพันธ 
2.  ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
3.  เลขท่ีประจําตําแหนง 016717 
    สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.  คุณวุฒิ  
ระดับปริญญา          สาขาวิชา         ปท่ีสําเร็จ              สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
     ค.อ.ม.           ไฟฟา                        2541            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
                                                                                        พระนครเหนือ  
     ค.อ.บ.             วิศวกรรมไฟฟา                 2532           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
                                                                                        พระนครเหนือ  
5.  ผลงานวิชาการ 
    5.1  งานวิจัย 

อธิสมัย  โสพันธ. (2551). การวิเคราะหจุดคุมทุนของการใชงานบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
กิจการขนาดเล็ก  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

อธิสมัย  โสพันธ. (2550). การวิเคราะหจุดคุมทุนของการใชงานบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
สําหรับบานอยูอาศัย.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

อธิสมัย  โสพันธ. (2549). การวิเคราะหจุดคุมทุนของการนําบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสมาใชใน
ระบบไฟฟา.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 5.2  เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ 

อธิสมัย  โสพันธ. (2554). การออกแบบระบบสองสวาง.กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 302 หนา. 

อธิสมัย  โสพันธ. (2553). เครื่องกลไฟฟา.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.203
หนา. 
    5.3 บทความทางวิชาการ 

อธิสมัย  โสพันธ. (2552).การวิเคราะหจุดคุมทุนของการใชงานบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
สําหรับบานอยูอาศัย.วิศวกรรมสาร มข. 36, 1 (มกราคม-มีนาคม) : 27-37. 

อธิสมัย  โสพันธ. (2549). รายงานการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ : การ
วิเคราะหจุดคุมทุนของการนําบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสมาใชในระบบไฟฟา.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. 

อธิสมัย  โสพันธ. (2549). มาใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสกันเถอะ.วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา..  
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อธิสมัย  โสพันธ. (2547). ประหยัดไฟฟาชวยเศรษฐกิจตัวสรางเศรษฐกิจชาติ. วารสารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 
     6.1 ดานบริหาร 
 2552-2556      หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  
 2552   คณะกรมการประจําคณะ 
 2553   คณะอนุกรรมการควบคุมการใชพลังงานประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 6.2 ดานการสอน 
  - การเขียนแบบระบบไฟฟา 

 - การควบคุมมอเตอรไฟฟา 
 - การปองกันระบบไฟฟา 

  - การผลิตกําลังไฟฟา 
  - การออกแบบระบบสองสวาง 
  - เครื่องกลไฟฟา  

 - เครื่องควบคุมแบบโปรแกรมได 
  - คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 
  - พลังงานทดแทน 
  - ระบบไฟฟากําลัง 
  - วิศวกรรมสองสวาง 
  - อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
  - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 

 - การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 
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ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (คนท่ี 2) 
และอาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (คนท่ี 1) 

 
1.  ช่ือ – นามสกุล   นางสาวนารีนาถ รักสุนทร 
2.  ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
3. เลขท่ีประจําตําแหนง  00848 
    สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.  คุณวุฒิ  
ระดับปริญญา สาขาวิชา          ปท่ีสําเร็จ  สถาบันท่ีสําเร็จ 
      PhD.    Electrical Engineering       2552           Mississippi State University, USA. 
      MS.     Electrical Engineering        2545          University of Colorado at Denver,   
                                                                      USA.  
     วศ.บ.    วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส         2537          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
                                                                      เจาคุณทหารลาดกระบัง 
5.  ผลงานวิชาการ 
N. Raksuntorn, “Multispectral image classification using linear spectral mixture analysis based 
 approach,” The 6th International Science, Social Science, Engineering, and Energy Con
 ference, UdonThani, Thailand, December 2014. 
N. Raksuntorn, Q. Du, N. H. Younan, and W. Li, “Orthogonal matching pursuit for nonlinear unmix
 ing of hyperspectral imagery,” The 2nd IEET China Summit & International Conference on 
 Signal and Information Processing, Xian, China, July 2014. 
Q. Du, N. Raksuntorn, N. H. Younan, “On performance improvement of vertex component analy
 sis-based endmember extraction from hyperspectral imager,” Proceedings of SPIE Inter
 national Conference on Satellite Data Compression, Communications, and Procsssing X, 
 Baltimore, MD, USA, May 2014. 
6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 
    6.1 ดานบริหาร 

- พ.ศ.2555 – 2556  รองคณบดีฝายวิชาการ 
- พ.ศ.2554- 2555   หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส 
- พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน คณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    6.2 ดานการสอน 
- คณิตศาสตรสําหรับนักอิเล็กทรอนิกส 1 และ 2 
- วิเคราะวงจรไฟฟา 
- วิเคราะวงจรอิเล็กทรอนิกส 
- การประมวลผลภาพดิจิตอล 
- การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 
- โครงขายประสาทเทียม 
- เทคโนโลยีสารก่ึงตัวนํา 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร (คนท่ี 3) 
และประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (คนท่ื 1) 

 
1.  ช่ือ  นามสกุล นางสาวณัฐิดา จันหอม 
2.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
3.  เลขท่ีประจําตําแหนง 049294 
    สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.  คุณวุฒิ  
ระดับปริญญา  สาขาวิชา      ปท่ีสําเร็จ  สถาบันท่ีสําเร็จ 
วศ.ม.    วิศวกรรมพลังงาน         2553             มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
วท.บ.     ฟสิกสประยุกต (พลังงาน)         2549        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  
5.  ผลงานทางวิชาการ 
5.1 งานวิจัย  

ณัฐิดา จันหอม และ ชนมภัทร โตระสะ (2558). การพัฒนากังหันลมขนาดเล็กเพ่ือการสูบ
น้ําในการเกษตรกรรม. รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ณัฐิดา  จันหอม และ รัชศักดิ์ สารนอก (2557). การวิเคราะหปจจัยและแนวทางการ
จัดการการใชพลังงานไฟฟาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. รายงานการวิจัยงบประมาณ
รายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.. 

ณัฐิดา  จันหอม และ อรัญ ขวัญปาน (2557). การผลิตถานอัดแทงเช้ือเพลิงพลังงานจาก
ตนไมยราบและผักตบชวาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน. รายงานการวิจัยงบประมาณรายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ณัฐิดา  จันหอม และ ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ (2555). การออกแบบเซนเซอรไรสายในระบบแสง
สวางและระบบปรับอากาศดวยตัวประมวลผลเดียวกัน. รายงานการวิจัยงบประมาณรายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
5.2 เอกสาร/ตํารา 

- 
6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 
 6.1 ดานบริหาร 
   - 
 6.2 ดานการสอน 
  - ฟสิกสวิศวกรรม 

 - ฟสิกสสําหรับนักเทคโนโลยีไฟฟา 
  - ฟสิกสสําหรับนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
  - ฟสิกสสําหรับนักมาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 
  - คณิตศาสตร 2 
  - ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกร 
  - พลังงานทดแทน    
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  - การจัดการพลังงานไฟฟา 
  - โปรแกรมและการเขียนแบบ 
  - หัวขอพิเศษดานไฟฟากําลัง 
  - มาตรวิทยาแสงและรังสี 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยอธิสมัย โสพันธ (อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนท่ี 1) 
   (มีประวัติและผลงานอาจารยในอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแลว) 
2. อาจารยรัชศักดิ์ สารนอก  
3. อาจารย ดร. ชนมภัทร โตระสะ 

 
 

ประวัติและผลงานอาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (คนท่ื 2) 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล   รัชศักดิ์ สารนอก 
2.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
3.  เลขท่ีประจําตําแหนง  008579 
    สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.  คุณวุฒิ  
ระดับปริญญา สาขาวิชา              ปท่ีสําเร็จ  สถาบันท่ีสําเร็จ 
     ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา            2547      มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
            พระจอมเกลาธนบุรี  
     วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา            2537      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
                                                                              วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                                                                              นครราชสีมา 
5.  ผลงานวิชาการ 
    5.1  งานวิจัย 
 Sannok, R. Staff morale in working at Suan Sunandha Rajabhat University. 
ICHRMPD  2014 : International Conference on Human Resource Management and Pro-
fessional Development. Paris, France. July 18 - 24, 2014. 
 Sannok, R. The Study of Electrochemical Cells Using a Mix Bio – fermentation. 
ICCET 2014 : International Conference on  Chemical Engineering and Technology. Ge-
neva, Switzerland. September 8-9, 2014. 
 พ.ศ. 2556   เหตุผลการเขาศึกษาและสภาพปญหาการเรียนของนักศึกษา ภาคพิเศษ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยา ลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 พ.ศ. 2553    การจัดการฐานขอมูลดานกระบวนการผลิตน้ําตาลจากมะพราวของชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม   ปท่ีพิมพ 2553  ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
 พ.ศ. 2552   การออกแบบและพัฒนาเครื่องปองกันการโจรกรรมรถยนตโดยใชโครงขาย
โทรศัพทซีดีเอ็มเอ  ปท่ีพิมพ 2552   ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  งบประมาณ
แผนดินป 2552 
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 พ.ศ. 2551    การออกแบบและพัฒนาเครื่องปองกันการโจรกรรมรถยนตโดยใชโครงขาย
โทรศัพทจีเอสเอ็ม  ปท่ีพิมพ 2551   ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 
    6.1 ดานบริหาร 

-ตําแหนงรองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
- คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    6.2 ดานการสอน 
- การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา 
- วงจรไฟฟากระแสสลับ 
- อิเล็กทรอนิกสกําลัง  
- การควบคุมมอเตอรไฟฟา   
- การบํารุงรักษาระบบไฟฟา 
- การขับเคลื่อนดวยกําลังไฟฟา 
- การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
- การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (คนท่ื 3) 
 

1.  ช่ือนามสกุล นายชนมภทัร โตระสะ 
2.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
3.  เลขท่ีประจําตําแหนง 026981 
     สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.   คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา         สาขาวิชา                ปท่ีสําเร็จ  สถาบันท่ีสําเร็จ 
     วท.ด.       ภูมิสารสนเทศ          2553        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
     ค.อ.ม.           ไฟฟา                        2542            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
                                                                                        พระนครเหนือ  
     ค.อ.บ.             วิศวกรรมไฟฟา                 2536            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
                                                                                        พระนครเหนือ  
5.  ผลงานทางวิชาการ 
    5.1  งานวิจัย 

ชนมภัทร โตระสะ. 2556. ศักยภาพการผลิตไฟฟาจากลูกหมุนระบายอากาศรวมกับตัว
กําเนิดไฟฟา. รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.    

ชนมภัทร โตระสะ. 2555. ประสิทธิภาพแสงสีของหลอดไดโอดเปลงแสงตอการลอตัวเต็ม
วัยแมลงดําหนามมะพราว. รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.   

ชนมภทัร โตระสะ. 2554.   การสรางแบบจําลองการประมาณการฝนตกแบบใกลเวลาจริง
โดยใชภาพ 2 ชวงคล่ืนจากขอมูล  APT.  รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา.    
 5.2 เอกสาร/ตํารา- 
6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 
    6.1 ดานบริหาร 
  - รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

- รองผูอํานวยการฝายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม 

    6.2 ดานการสอน 
- อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
- วงจรไฟฟากระแสตรง  
- โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 1 
- โครงงานเทคโนโลยีไฟฟา 2 
- การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
- อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
- พลังงานทดแทน 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยนารีนาถ รักสุนทร (อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 2) 
   (มีประวัติและผลงานอาจารยในอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแลว) 
2. อาจารยพรภวิษย บุญศรีเมือง 
3. อาจารยณรงค ณรงครัตน 

 
ประวัติและผลงานอาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (คนท่ื 2) 

 
1.  ช่ือ  นามสกุล นายพรภวิษย บุญศรีเมือง 
2.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
3.  เลขท่ีประจําตําแหนง 047939 
    สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.  คุณวุฒิ  
ระดับปริญญา         สาขาวิชา                   ปท่ีสําเร็จ  สถาบันท่ีสําเร็จ 
   Ph.D.         Communication Engineering 2554           MieUniversity, Japan 
   วศ.ม.  วิศวกรรมโทรคมนาคม            2550          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
              เจาคุณทหารลาดกระบัง  
   วศ.บ.  วิศวกรรมโทรคมนาคม       2546        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
              เจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
5.  ผลงานทางวิชาการ 
     5.1 งานวิจัย  

Pornpawit Boonsrimuang, Kanchana Limwattanachai, PisitBoonsrimuang and 
Hideo Kobayashi, “Peak-to-Average Power Ratio Reduction Method for OFDM Signal 
by Using Permutation of Subcarriers,” ECTI Transactions on Computer and Infor-
mation Technology , Vol.9, No.1 pp.29-36, May 2015. 

Pornpawit Boonsrimaung, Pisit Boonsrimuang, Tawil Paungma and Hideo Ko-
bayashi, “Proposal of QAM-OFDM System with IDAR Method Designed for Satellite 
Channel,” ECTI Transactions on Computer and Information Technology, Vol.6, No.2, 
pp.108-119, Nov. 2012. 

Pornpawit Boonsrimuang, Pongsathorn Reangsuntea, Pisit Boonsrimaung and 
Hideo Kobayashi “Proposal of Improved IPTS Method Based on Split-Radix IFFT for 
OFDM Systems”, David Publishing Journal, Trans on Computer Technology and Ap-
plication, Vol.3 No.6, Jun 2012 

Pornpawit Boonsrimuang, Hideo Kobayashi Kanchana Limwattanachai and Pisit 
Boonsrimuang “Proposal of New Peak-to-Average Power Ratio Reduction Method for 
OFDM Signal by Using Permutation Sequences”, In Proc. of The 14th International 
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Conference on Advanced Communication Technology, Feb.19-22, 2012, 
PyeongChang, Korea. 

Pornpawit Boonsrimuang, Pongsathorn Reangsuntea, Pisit Boonsrimaung and 
Hideo Kobayashi “ Improved IPTS-Based on Split-Radix IFFT for PAPR Reduction in 
OFDM Systems” In Proc. of The 14th International Conference on Advanced Com-
munication Technology, Feb.19-22, 2012. PyeongChang, Korea. 

Pongsathorn Reangsuntea, Pornpawit Boonsrimuang, Pisit Boonsrimuang and 
Hideo Kobayashi “A New Weighting Factor of PTS OFDM with Low Complexity Based 
on Radix-4 IFFT for PAPR Reduction”, In Proc. of 1st International Symposium on 
Technology for Sustainability, (ISTS 2011) Jan.2012, Thailand. 

Pornpawit Boonsrimuang, Hideo Kobayashi, Kanchana Limwattanachai and 
Pisit Boonsrimuang “Peak-to-Average Power Ratio Reduction Method for OFDM Signal 
by Using Permutation Sequences”, International Symposium on Intelligent Signal 
Processing and Communication Systems 2011 (ISPACS 2011), 7- 9 December 2011, 
ChiangMai, Thailand 

Tanairat Mata, Pornpawit Boonsrimuang, Pisit Boonsrimuang, and Hideo Koba-
yashi, “A New Weighting Factor with Concurrent PAPR Reduction Algorithm for STBC 
MIMO-OFDM,” The 9th IEEE Malaysia International Conference on Communications 
(MICC 2009), pp.184-188, Dec.15-17, 2009, Kuala Lumpur, Malaysia. 

Tanairat Mata, Pornpawit Boonsrimuang, Pisit Boonsrimuang, and Hideo Koba-
yashi, “Proposal of Improved PTS method for STBC MIMO-OFDM in the non-linear 
channel,” IEICE International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2009), 
Bangkok, Thailand, pp.715-718, Oct.20-23, 2009, Thailand. 
    5.2 เอกสาร/ตํารา- 
6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 
    6.1 ดานบริหาร 

- 
    6.2 ดานการสอน 

- พ.ศ. 2546 -พ.ศ. 2547 ผูชวยนักวิจัยสังกัดโครงการสํานักวิจัยการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ReCCIT) ณ หองปฏิบัติการวิจัยการสื่อสารเคลื่อนท่ี (Moblie Communica-
tion Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

 - พ.ศ. 2549 -พ.ศ. 2550 นักศึกษาวิจัยแลกเปลี่ยน ( MoU MIU & KMITL) 
Electrical and Electronic Engineering, Graduate School of Engineering, Mie Uni-
versity 

 - พ.ศ. 2552 -พ.ศ. 2554 นักวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย Communications Lab. 
Electrical and Electronic Engineering, Graduate School of Engineering, Mie Uni-
versity  
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (คนท่ี 3) 
 
1.  ช่ือ – นามสกุล นาย ณรงค  ณรงครัตน 
2.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
3.  เลขท่ีประจําตําแหนง  022736 
     สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.   คุณวุฒิ 
ระดับปริญญา         สาขาวิชา                ปท่ีสําเร็จ  สถาบันท่ีสําเร็จ 
    วศ.ม.     วิศวกรรมไฟฟา        2546        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
              เจาคุณทหารลาดกระบัง 
    วศ.บ.     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส      2550        สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
      และโทรคมนาคม 
    อส.บ.     เทคโนโลยีโทรคมนาคม       2541        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
              เจาคุณทหารลาดกระบัง 
5.  ผลงานทางวิชาการ 
5.1  งานวิจัย 

ChaiyaTanaphatsiri and NarongNarongrat, “ELECTRONICALLY TUNABLE LOW-
COMPONENT-COUNT CURRENT-MODE QUADRATURE OSCILLATOR USING CCCFTA”, 
Conference Proceeding, HKICEAS 2012. 
 5.2 เอกสาร/ตํารา- 
6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 
    6.1 ดานบริหาร 

- หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส 
    6.2 ดานการสอน 

- คณิตศาสตร 
- สนามแมเหล็กไฟฟา 
- เครือขายคอมพิวเตอร 
- ระบบการสื่อสารเคลื่อนท่ี 
- ระบบสมองกลฝงตัว 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 

1. อาจารยณัฐิดา จันหอม (อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนท่ี 3) 
   (มีประวัติและผลงานอาจารยในอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแลว) 
2. รองศาสตราจารย ดร. ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ 
3. อาจารยอธิรักษ ธิตินฤมิต 
 

ประวัติและผลงานอาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (คนท่ี 2) 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล นายปรุงศักดิ์ อัตพุฒ 
2.  ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตารจารย 
3.  เลขท่ีประจําตําแหนง 008524 
    สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.  คุณวุฒิ  
ระดับปริญญา       สาขาวิชา                    ปท่ีสําเร็จ      สถาบันท่ีสําเร็จ 
   ปร.ด.  การจดัการเทคโนโลยี     2550       มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
   วศ.ม.  วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม    2544        สถาบันเทคโนโลยี  

                                   พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
   อส.บ.  เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม   2535        สถาบันเทคโนโลยี  

                                   พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
5. ผลงานทางวิชาการ 
    5.1 งานวิจัย  

ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ (2556). การถายทอดแนวทางการ ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา. 

ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ (2556). การปรับปรุงกระบวนการใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา. 

ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ (2556). การพัฒนาระบบการเบิกจายครุภัณฑและพัสดุมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา. รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ (2555). รูปแบบการกระจายผลิตผลสมโอ เพ่ือลดตนทุนดาน โลจิสติกส 
ของอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 

ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ (2554). การพัฒนาระบบกําเนิดสัญญาณซายนหลายเฟสโหมดกระแสท่ี
ควบคุมไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส. รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. 
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ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ (2551). การถายทอดแนวทางการใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนนทบุรี. ทุนวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ (2550). การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีดานกระบวนการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑสินคา OTOP ในจังหวัดนนทบุรี. ทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย.  

ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ (2550). การวิเคราะหรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑสินคา OTOP ในจังหวัดนนทบุรี. รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. 

ปรุงศักด์ิ อัตพุฒ (2549). การคนหาลักษณะโครงสรางเครื่องปรับอากาศเพ่ือประหยัด
พลังงาน. รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ (2549). ระบบการจัดการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนัน. รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ (2548). การพัฒนารูปแบบการจัดการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใน
องคกรขนาดเล็ก. รายงานการวิจัยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
    5.2 เอกสาร/ตํารา 
  - พลังงานทดแทน 
  - การบริหารโครงการ 
  - การจัดการและการควบคุมคุณภาพทางไฟฟา 
6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 
    6.1 ดานบริหาร 

- คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะกรรมการสภาวิชาการ 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร 
- คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    6.2 ดานการสอน 
   - พลังงานทดแทน 
           - การจัดการอุตสาหกรรม 
             - การบริหารโครงการทางไฟฟา 
           - โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน 
           - การจัดการและการควบคุมคุณภาพทางไฟฟา 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (คนท่ี 3) 
 
1.  ช่ือ – นามสกุล   นายอภิรักษ ธิตินฤมิต 
2.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
3.  เลขท่ีประจําตําแหนง 048568 
    สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.  คุณวุฒิ  
ระดับปริญญา        สาขาวิชา                   ปท่ีสําเร็จ                สถาบันท่ีสําเร็จ 
   วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟา 2553            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
                                                                                 มหานคร  
   ค.อ.บ.        สาขาวิศวกรรมไฟฟา          2550            มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา 
                                                                                 พระนครเหนือ 

  
5.  ผลงานทางวิชาการ 
     5.1 งานวิจัย  

เศรษฐกาล โปรงนุช และ อภิรักษ ธิตินฤมิต. (2557). การสรางเครื่องมือระบบออกแบบ
รวมกันสําหรับการฝกปฏิบัติของวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร รายงานการวิจัยงบประมาณ
รายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

อภิรักษ ธิตินฤมิต. (2556). วงจรกรองความถี่ลําดับสองโหมดกระแสสามอินพุต-หนึ่ง
เอาตพุตท่ีควบคุมความถี่โพลและควอลิตี้แฟกเตอรไดอยางอิสระจากกัน . รายงานการวิจัย
งบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
อภิรักษ ธิตินฤมิต. (2555). การสังเคราะหและออกแบบวงจรอินทิเกรเตอรโหมดกระแสท่ีควบคุม
ไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสและการประยุกตใชงาน  รายงานการวิจัยงบประมาณรายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 

วารสารท่ีไดรับการตีพิมพและนําเสนอระดับนานาชาติ 
 1. Aphirak Thitinaruemit "New Current-mode Three-Inputs One-output Multi-

function Filter with Independent Tune of w0 and Q" Przegląd Elektrotechniczny, Vol-
ume 30, Issue 8, August 2014, Pages 88-91 
 

วารสารท่ีไดรับการตีพิมพและนําเสนอระดับชาติ 
1. Sethakarn Prongnuch, Aphirak Thitinaruemit, Narong Narongrat, and Natha-

porn Areerachakul, “Design and Performance Evaluation of Remote Control for SOHO 
via Ethernet”, The Journal of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat Univer-
sity, vol. 1, no.2, pp.86,93, Jul-Dec. 2014 
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 บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพและนําเสนอระดับนานาชาติ 
1 .  Apichan Kanjanavapastita, Aphirak Thitinaruemit "Estimation of a Speed 

Hump Profile Using Quarter Car Model", Procedia - Social and Behavioral Sciences 88, 
October 2013. 

2. Aphirak Thitinaruemit, Winia Jaikla “A Synthesis and Design of Electronically 
Tunable Current-mode Integrator and Its Applications” International Conference on 
Electrical and Electronics Engineering (ICEEE), September 2012. 
 

บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพและนําเสนอระดับชาติ 
1. Sethakarn Prongnuch, Aphirak Thitinaruemit, Yanaton Kenganantanon, Tanin 

Patinyawat, and Chalearmpon Inpradit, “Fabrication of Co-design System Tool for 
Practical Course of Computer Architecture”, Accepted for presenting in the 7th Na-
tional NPRU Academic Conference, Nakhon Pathom Rajabhat University, 30-31 Mar. 
2015. 

2.  Aphirak Thitinarumit and Apichan Kanjanavapastit) “A Road Hump Detec-
tion Using Vehicle Velocity” Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications 
and Information Technology Association of Thailand : Conference on Application Re-
search and Development (ECTI-CARD), May 2010. 
 
    5.2 เอกสาร/ตํารา- 
 
6. ผลงานดานการบริหาร/การสอนในอดีต 
    6.1 ดานบริหาร 

- 
    6.2 ดานการสอน 

- เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส 
- ปฏิบัติวงจรไฟฟา 

- การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

- ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส 

- การออกแบบระบบดิจิตอล 

- โปรแกรมคอมพิวเตอร 
- ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรเลอร  

- การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับหุนยนต 

- ระบบควบคุมปอนกลับ 
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ภาคผนวก ช 
คําส่ังแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

 

 
คําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ท่ี  ๒๑๐  /๒๕๕๘ 
เรื่อง  แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

 
 เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ขอ ๖ ขอ ๗ และขอ 
๘ รวมท้ังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี นั้น 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเห็นสมควรแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ดังตอไปนี้ 
๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 ๑.๑ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๑.๒ รองคณบดีฝายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๑.๓ นักวิชาการศึกษา 
หนาท่ี 

 ๑. กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
๒. สนับสนุนและสงเสริมใหการพัฒนาหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชน

สูงสุด 
 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 ๒.๑ สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย 
  ๑) อาจารย ดร.พิบูล  ไวจติรกรรม 
  ๒) อาจารยวัชราธร  เพ็ญศศิธร 
  ๓) อาจารยสุภัทรา  ลูกรักษ 
  ๔) อาจารยดวงรัตน  ดานไทยนํา 
  ๕)  อาจารยจิติมา  เสือทอง  
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 ๒.๒ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร 
  ๑) อาจารยจิตราวดี  รุงอินทร กันกา 
  ๒) อาจารยสุชาครีย    ละมัยเกศ 
  ๓) อาจารยอิทธิพล  มีผล 
  ๔)  อาจารยพิชา   ศรีพระจันทร 
  ๕)  อาจารยสวลักษณ  เชื้อสุวรรณ 
 
 ๒.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  ๑. อาจารยธรรมรักษ  ศรีมารุต 
  ๒. อาจารยรจุิพรรณ  แฝงจันดา 
  ๓. ผูชวยศาสตราจารยอรัญ ขวัญปาน 
  ๔. อาจารย ดร.ณัฐพร  อารีรัชชกุล 
  ๕. อาจารยรภัทร   เอกนิธิเศรษฐ 
 
 ๒.๔  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 
  ๒.๔.๑  แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
   ๑)  ผูชวยศาสตราจารยอธิสมัย   โสพันธ 
   ๒)  อาจารยรัชศักดิ์  สารนอก 
   ๓)  อาจารย ดร.ชนมภัทร  โตระสะ 
  ๒.๔.๒  แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
        ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นารีนาถ  รักสุนทร 
        ๒)  อาจารย ดร.พรภวิษย  บุญศรีเมือง 
        ๓)  อาจารยณรงค  ณรงครัตน 
  ๒.๔.๓  แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
        ๑)  อาจารยณัฐิดา  จันหอม 
       ๒) รองศาสตราจารย ดร.ปรุงศักดิ์  อัตพุฒ 
        ๓) อาจารยอภิรักษ   ธิตินฤมิต 
 
  ๒.๕ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ 
  ๒.๕.๑  แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 
        ๑)  ผูชวยศาสตราจารยวีระ โชติธรรมาภรณ 
        ๒)  อาจารยวัฒน   พลอยศร ี
        ๓)  อาจารยไกรพ  เจริญโสภา 
            ๒.๕.๒ แขนงวิชาการออกแบบส่ิงพิมพ  
        ๑) อาจารยสหภพ  กลีบลําเจียก 
             ๒) อาจารยศุภวรรณ  พันธเกาะเลิ่ง 
             ๓) อาจารยปฏิญญาณ   แสงอรุณ 
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            ๒.๕.๓ แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ  
                 ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมร  หลาสมบูรณ 
           ๒)  อาจารยอพิณญา  มุงออมกลาง 
           ๓) อาจารยภาณุพงศ   จันทนผลิน 
  
หนาท่ี  
 ๑. ทําหนาท่ีบริหารหลักสูตร กํากับ ดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอน เสนอแตงตั้ง
อาจารยผูสอน วัดผลและประเมินผลใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพทางวิชาการ 
 ๒. วางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตรและปฏิบัติงานประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
 ๓. ดําเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
 ๔. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
 ๕. จัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหสามารถปรับปรุงหลักสูตรไดทันตามกําหนดทุกๆ 
๕ ป 
 ๖. ดําเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามแผนการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๗. ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   ๗.๑ ดําเนินการใหอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
   ๗.๒ กํากับดูแลใหมีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 
   ๗.๓ กํากับ ดูแลใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
   ๗.๔ รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา 
   ๗.๕ จัดใหมีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูใน มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
   ๗.๖ ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ีผานมา 
   ๗.๗ ดําเนินการใหอาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 
   ๗.๘ ดําเนินการใหอาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง 
   ๗.๙ สํารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร 
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   ๗.๑๐ สํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 
 ๘. ดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของและตามเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกกําหนด 
 ๙. ดําเนินงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 
 
 
   ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เปนตนไป 
 
      สั่ง   ณ   วันท่ี   ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๘     
 
                                                    
 
                                                               (อาจารยรัชศักดิ์   สารนอก) 
       รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนงาน ปฏิบัติราชการแทน 
                                     คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 
 


	ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	1. รหัสและชื่อหลักสูตร
	2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	3. วิชาเอก
	4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
	5. รูปแบบของหลักสูตร
	6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
	6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
	สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2554 และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2554
	6.2 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
	6.3 คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจารณามีมติเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
	ในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558
	6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณามีมติเห็นชอบ/อนุมัติ หลักสูตร
	ในการประชุมครั้งที่ 11/2558  เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2558
	6.5 สภามหาวิทยาลัย พิจารณามีมติเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
	ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2558
	7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
	8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
	9.ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน
	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
	3. แผนพัฒนาปรับปรุง
	ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
	(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
	ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
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	(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
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	(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
	ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
	(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
	ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
	(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
	ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
	(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
	ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
	(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
	ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
	(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
	ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
	(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
	ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
	(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
	ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
	(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
	ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
	(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
	ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
	(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
	ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
	(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
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