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ค าน า 
 

  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า     
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ฉบับนี้ได้ปรับปรุงจาก หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ให้มีความ
สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการมุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม ภายใต้
วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง” โดยเน้นการยกระดับ
คุณภาพการผลิตบัณฑิตครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่น าไปสู่การสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บัณฑิตมีค่านิยมร่วมและมีจิตวิญญาณความเป็นครู มี
เอกลักษณ์ของการเป็นครูผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง และมีจิตบริการต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพและสังคม ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู อุทิศตนและทุ่มเทในการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน และประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ ทันสมัย และมีปัญญา มี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลกตลอดเวลา มีทักษะศตวรรษ
ที่ 21 มีทักษะการพัฒนาความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเองและผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และเป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน สามารถบูรณาการ
ความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม และเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
จิตส านึกไทย และยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ซึ่งเป็นเหตุผลความจ าเป็นในการผลิตครูอาชีวศึกษาและนักถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องและ
ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีความคาดหวังเป็นอย่างสูงว่าหลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้นนี้สามารถ
ผลิตบัณฑิตครูผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาไฟฟ้า    
มีทักษะด้านดิจิทัล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม    

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร      25531971102336 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)   
  ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science in Technical Education 
   Program in Electrical Education (4 years) 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ไฟฟ้า) 
  ชื่อย่อภาษาไทย  ค.อ.บ. (ไฟฟ้า) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science in Technical Education  
                                          (Electrical Education)  
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.S.Tech.Ed. (Electrical Education) 
 
3. วิชาเอก 
  ไฟฟ้าก าลัง 
  อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาชีพ 
  5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
   ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
  5.4 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย  
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
(5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม 
   ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 
   ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม 
   ครั้งที่ 181-9/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 
   ครั้งที่ 188-5/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  1. ครูอาชีวศึกษาทางช่างอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์  
  2. ผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ ในสถาน
ประกอบการ  
  3. นักเทคโนโลยี นักประดิษฐ์ นวัตกร นักวิชาการ และนักวิจัยทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ 
  4. ประกอบธุรกิจอิสระทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ 
 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  9.1 วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นายฐาปนิค ตีระพันธ์ 
1 9399 0011x xx x 

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2557 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2554 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

2 นางสาวนุชจิเรศ  แก้วสกุล 
3 8417 0054x xx x 

อาจารย์ ค.อ.ม. (ไฟฟ้า), 2553 
 
อส.บ. (เครื่องมือวัดและควบคุม), 2549 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

3 นายวิชาญ เพชรมณี 
3 8401 0021x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2549 
 
ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์), 2541 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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  9.2 วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นางสาวบุษราคัม ทองเพชร  
3 9501 0042x xx x 

อาจารย์ ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิค
ศึกษา), 2555 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), 
2549 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2543 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2 นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
3 9206 0023x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า), 2550 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2545 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3 นายปิยะ ประสงค์จันทร์ 
3 9055 0004x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา), 
2543 
ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร), 2538 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
   ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศ
ไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติ  ทุกรูปแบบและ    
ทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ คนไทยได้รับการพัฒนาให้ เป็นคนดี          
เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” 
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลาย ๆ ด้าน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนก่อให้เกิดนวัตกรรม
อย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่
เป็นต้น จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมไปถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญา ขยายและสร้างฐาน
รายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนฐานรากมากข้ึนควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม นอกจากนี้
นโยบายประเทศไทย 4.0 (กระทรวงอุตสาหกรรม , 2559) ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่ต่อยอด
อุตสาหกรรมกลุ่มเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่   
การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) 
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้ง ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความ
ต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศ จากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้         
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับของระบบการศึกษา             
การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยียังไม่เพียงพอ การบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความส าคัญของ
การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบ
การศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2561) รวมถึ งจากแผน พัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  12 (พ .ศ . 2560-2564)               
(ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560) ได้แสดงให้เห็นว่า การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ซึ่งเป็นพลวัต
ความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมโลก  ที่ท าให้ เกิดการ
ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และ   การบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การใช้สื่อออนไลน์ในการการท า
ธุรกรรมต่าง ๆ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การบริโภคสื่อหลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้
คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย และมีโอกาสส าหรับการ
สร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ นอกจากนี้ นโยบายการปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เพ่ือยกระดับการผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณภาพ โดยการปรับลดระยะเวลาในการ
ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูจากหลักสูตรครู 5 ปี เป็น หลักสูตรครู 4 ปี ที่เป็นผลมาจากบริบทของโลกและ
สังคมเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ท าให้แพลตฟอร์มการเรียนการสอน
ต่าง ๆ จึงต้องเปลี่ยนตามด้วยเพื่อท าให้มีคุณภาพมากข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   จากภายใต้สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังกล่าวข้างต้น
ส่งผลกระทบให้ตลาดแรงงานมีความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยเฉพาะแรงงานที่มี ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 จึงมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิต
สาธารณะก่อนประจ าการในสถานศึกษาและหรือสถานประกอบการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
รวมถึงการพัฒนาครูประจ าการและนอกประจ าการให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่น
ในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู  และยกระดับคุณภาพ
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การผลิตบัณฑิตครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่น าไปสู่การสร้างก าลังคนที่
มีคุณภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และข้ามวัฒนธรรม 
   จากผลกระทบข้อ 11.1 และ 11.2 ดังกล่าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นคณะเดียวเท่านั้นในภาคใต้ ที่สามารถผลิตบัณฑิต
วิชาชีพครูด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงได้ตระหนักและได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ประกอบด้วย 2 วิชาเอกคือ
วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง และวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เพ่ือตอบสนองการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ
ครทูี่ได้มาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษา  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
เป็นหลักสูตรที่ได้ออกแบบให้สามารถผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูนักปฏิบัติด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยใน
การมุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง” รองรับพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มี
คุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้วยนวัตกรรมสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม บนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาอื่น  
   รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ รายวิชาในกลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข กลุ่มวิชา
พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ซึ่งเปิดสอนโดยสาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์  
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอื่น 
   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ  
   การด าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์
ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มี
ผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียด
ของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  มุ่งผลิตครูอาชีวศึกษาและนักถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาไฟฟ้า มีทักษะด้านดิจิทัล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  
  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
เป็นหลักสูตรส าหรับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการใน
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการให้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวะพันธุ์ใหม่ ที่มีความรู้
และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะด้านดิจิทัล นอกจากนี้ยังเป็น
หลักสูตรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สร้างก าลังคนด้านอาชีวศึกษารองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะ
แรงงานที่สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการพัฒนา
วิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการและข้ามวัฒนธรรม รวมถึงยังเป็นหลักสูตรผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทางด้านช่างอุตสาหกรรมที่รองรับการขาดแคลนครูของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเป็นจ านวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการเร่งให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีการเรียน
การสอนทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมผลิตครูอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  1.3.1 มีค่านิยมร่วมและมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีเอกลักษณ์ของการเป็นครูผู้ประกอบวิชาชีพ
ชั้นสูง และมีจิตบริการต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพและสังคม  
  1.3.2 ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู อุทิศตนและทุ่มเทในการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน 
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  1.3.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ ทันสมัย และมีปัญญา มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลกตลอดเวลา 
  1.3.4 เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีทักษะการพัฒนาความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
ตนเองและผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  1.3.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 
  1.3.6 เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตส านึกไทย และยึดมั่น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
  คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2567 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ด้านหลักสูตร 
1. ก ากับหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และสภา
วิชาชีพก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) และสภาวิชาชีพ
ก าหนด 

1. หลักสูตรได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยและได้รับการ
รับรองจากคุรุสภา 
2. รายงานผลการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

2. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้ใช้ 
บัณฑิต ตลาดแรงงานและ 
การเปลี่ยนแปลงของ 
เศรษฐกิจและสังคม 

1. ส ารวจความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  
  
 
 

1. รายงานผลความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย โดยมีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0  

2. ส ารวจความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ใหม่ของผู้ใช้บัณฑิต  
  
  
  
 

2. รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่โดย
มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5.0  

3. ส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 

3. รายงานผลการส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. พัฒนาสมรรถนะความเป็นครู
ของบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

4. บัณฑิตได้รับใบประกอบ
วิชาชีพครูร้อยละ 100 ของ 
ผู้เข้าสอบ 

2. ด้านนักศึกษา 
1. เสริมสร้างความรู้และ 
ทักษะปฏิบัติแก่นักศึกษา 
อย่างต่อเนื่องสามารถ 
ปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา 

1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการชั้นน าภายในประเทศ
หรือต่างประเทศในการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษา    

1. บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาและ
สถานประกอบการ และมีการ
ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือ
อย่างน้อยปีละ 3 แห่ง  

2. ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะด้านวิชาการและ
วิชาชีพ อย่างน้อย 3 รางวัลต่อปี 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 3. พัฒนาทักษะด้านภาษา 
ต่างประเทศ 

3. นักศึกษาทุกคนสอบผ่าน
ทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย
มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 หรือ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. สนับสนุนเรียนรู้ภาคปฏิบัตกิาร 
ด้านการสอนอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพเฉพาะทาง 

4. รายงานผลความพึงพอใจของ
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามโดยมี
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5.0 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. พัฒนาบุคลากรสาย 
วิชาการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ได้รับการอบรมสัมมนาหรือ
พัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
หรือฝึกปฏิบัติงานกับ  
สถานประกอบการ อย่างน้อย       
1 ครั้ง/คน/ปี 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในวารสารทางวิชาการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2. ผลงานทางวิชาการได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี
ผลงานวิจัย/ สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์  

3. ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่น าไป 
ใช้ประโยชน์ อย่างน้อย  
1 ผลงาน/คน/ปี 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคน สอบผ่านทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐาน 
CEFR ระดับ B2 หรือตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน
การพัฒนาเป็นครูรูปแบบใหม่ 
(Smart Teacher)  

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคน ได้รับการพัฒนาตนเอง 
ให้เป็นครูรูปแบบใหม่ (Smart 
Teacher) ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี 

6. สนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการบริการ
วิชาการเพ่ือให้ความรู้และพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัลด้านอาชีวศึกษา
แก่ชุมชน 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคน ได้ใหบ้ริการวิชาการ
เพ่ือให้ความรู้และพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัลด้านอาชีวศึกษา
อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี 

2. พัฒนาบุคลากรสาย 
สนับสนุน 

1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา และอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะความรู้ใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

1. บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา หรืออบรมอย่างน้อย  
1 ครั้ง/คน/ป ี 

2. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

2. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน 
สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ด้วยมาตรฐาน CEFR ระดับ A2 
หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

4. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
1. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู้ 

1. จัดระบบนิเวศทางการศึกษาที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษา  

1. รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบนิเวศทางการศึกษา 
มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5.0 

2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถานประกอบการชั้นน าด้าน
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

2. บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาและ
สถานประกอบการ และมีการ
ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือ
อย่างน้อยปีละ 3 แห่ง 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
   ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ       
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลา
ส าหรับการสอบ และให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียน ในภาค
การศึกษาปกติ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน มีนาคม – เมษายน 
   ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามประกาศ และ/หรือปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า มีค่านิยม   
เจตคติที่ด ีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู หรือ 
  2.2.2 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ต้องส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาเอกที่จะเข้าศึกษาหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ ที่ดีและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะ ความเป็นครู และผ่านเกณฑ์/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด หรือเทียบเท่า โดยวิธีเทียบโอนผลการ
เรียน  
  2.2.3 ทั้งข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
   - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
   - โดยวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
   นักศึกษาที่จบมาจากสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจมีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน ดังนี้  
          2.3.1 ทักษะพ้ืนฐานด้านการช่างอุตสาหกรรม และทักษะการค านวณ ไม่เพียงพอส าหรับการ
เรียนในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
          2.3.2 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษน้อยจนไม่สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า
เฉพาะทางในห้องปฏิบัติการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
          2.3.3 การปรับตัวของนักศึกษาทางด้านสังคมและระบบการเรียน 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
          2.4.1 จัดการเรียนปรบัพื้นฐานและสร้างระบบพ่ีเลี้ยงในรายวิชาพ้ืนฐานช่างอุตสาหกรรม และ    
การค านวณ ตลอดระยะเวลาในภาคการศึกษาที่ 1 
          2.4.2 ปรับปรุงระบบนิเวศการเรียนรู้ทุกแหล่งให้เป็นแบบสองภาษา เพ่ือส่งเสริมให้เกิดทักษะ
ภาษาอังกฤษ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่ใช้สอยอื่น ๆ เป็นต้น 
          2.4.3 จัดกิจกรรมและแนะแนวทางการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม  โดยคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
          ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและไม่ขัดต่อระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  2.5.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.1 
       2.5.1.1 วชิาเอกไฟฟ้าก าลัง 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1 30 30 30 30 30 
2 - 30 30 30 30 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

  
       2.5.1.2 วชิาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1 30 30 30 30 30 
2 - 30 30 30 30 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
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  2.5.2 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.2 
       2.5.2.1 วชิาเอกไฟฟ้าก าลัง 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม - - 30 60 60 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

  

       2.5.2.2 วชิาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม - - 30 60 60 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

  

 2.6 งบประมาณตามแผน 
   ใช้งบประมาณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย โดยค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. รายรับเงินรายได ้           
   1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบ
เหมาจ่าย 

1,560,000 3,120,000 6,240,000 9,360,000 9,360,000 

จ านวนนักศกึษา (คน) 60 120 240 360 360 
รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คนต่อป ี 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 

  

   ค่าใช้จ่ายนักศึกษา 26,000 บาท/คน/ปี 
   ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 104,000 บาท 
   หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
 
   2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. งบบุคลากร (ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว) 818,880 818,880 818,880 818,880 818,880 
2. งบด าเนินงาน (ตอบแทน/วัสดุ) 200,000 250,000 312,500 390,625 488,281 
3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏบิตัิการ) 200,000 250,000 312,500 390,625 488,281 
4. งบอุดหนุน (โครงการวิจัย/บริการ
วิชาการ/ทุนการศึกษา) 

200,000 250,000 312,500 390,625 488,281 
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หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
5. งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษา/ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม) 

100,000 125,000 156,250 195,313 244,141 

รวม 1,518,880 1,693,880 1,912,630 2,186,068 2,527,864 
จ านวนนักศึกษา (คน) 60 120 240 360 360 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คนต่อป ี 25,315 14,116 7,969 6,072 7,022 
  
 
, 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. 2551 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140   หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31   หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชวีิตดี มสีุข  7   หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย      6   หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12   หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6   หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 103  หน่วยกิต 
     2.1 วิชาชีพครู  37  หน่วยกิต 
          2.1.1  วิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 22  หน่วยกิต 
          2.1.2  วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12  หน่วยกิต 
          2.1.3  วิชาชีพครูเลือก  3  หน่วยกิต 
     2.2 วิชาชีพเฉพาะสาขา  66  หน่วยกิต 
          2.2.1  ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ 3  หน่วยกิต 
          2.2.2  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  27  หน่วยกิต 
          2.2.3  วิชาชีพบังคับ  30  หน่วยกิต 
          2.2.4  วิชาชีพเฉพาะสาขาเลือก  6  หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
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       3.1.3 รายวิชา    
      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
       1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข ไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต 
            ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
   00-018-001 ศาสตร์พระราชา 

The King’s Philosophy 
3(2-2-5) 

            ให้เลือกศึกษา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
   00-011-001 ฟุตบอล 

Football 
1(0-2-1) 

   00-011-002 ว่ายน้ า 
Swimming 

1(0-2-1) 

   00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

   00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 
Leisure Cycling 

1(0-2-1) 

   00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

   00-011-006 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) 

   00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

   00-011-008 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) 

   00-011-009 ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) 

            และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
   00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 

Life and Sufficiency Economy 
3(3-0-6) 

   00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

   00-018-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

3(2-2-5) 

   00-018-005 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต   
Meditation for Life Development 

3(2-2-5) 
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   1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
        ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้    
   00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 

Citizen and Public Consciousness 
3(3-0-6) 

        และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
   00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

Human Relations and Personality Development 
3(3-0-6) 

   00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

   00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

   00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

   1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
        ให้ศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้    
   00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ    

English Conversation 
3(2-2-5) 

   00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  

3(2-2-5) 

        ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
   00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 

Thai Writing Skills 
3(2-2-5) 

   00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) 

   00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(2-2-5) 

        ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
   00-035-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 

English for Work 
3(2-2-5) 

   00-035-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ   
English for Presentation 

3(2-2-5) 

   00-035-007 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
        ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้    
   00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

Technology and Innovation  
3(2-2-5) 

        และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
   00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 

Environment and Resources Management 
3(3-0-6) 

   00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
Innovation Management for Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

   00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 

  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า     103 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
         2.1.1 วิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 22 หน่วยกิต 
               ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
   14-101-001 ความเป็นครูวิชาชีพ 2(1-3-2) 
    Being a Professional Teachers  
   14-101-002 จิตวิทยาส าหรับครูวิชาชีพ 3(2-3-4) 
    Psychology for Professional Teachers  
   14-101-003 หลักการจัดการเรียนรู้  3(2-3-4) 
    Principles of Learning Management  
   14-101-004 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-3-4) 
    Measurement and Assessment in Education  
   14-101-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ 2(1-3-2) 
    Innovation and Digital Technology for Learning Management 
   14-101-006 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี 3(1-4-4) 
    Technological Teaching Methods  
   14-101-007 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-3-4) 
    Curriculum Development  
   14-101-008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-3-4) 
    Research for Learning Development  
         2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 
                 ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้   
   14-102-101 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2(160) 
    Professional Experience I  
   14-102-202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2(160) 
    Professional Experience II  
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   14-102-303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 2(160) 
    Professional Experience III  
   14-102-404 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(720) 
    Teaching Internship  
          2.1.3 วิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกติ 
                  และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
   14-101-009 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทางการศึกษา  3(2-3-4) 
    Computer-based Multimedia in Education   
   14-101-010 ชุดการเรียนบนเครือข่าย  3(2-3-4) 
    Web-based Instructional Packages   
   14-101-011 วิธีการสอนในห้องประลองและโรงฝึกงาน  3(1-6-2) 
    Laboratory and Workshop Teaching Methods  
   2.2 วิชาชีพเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
    2.2.1 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานประกอบการ 3 หน่วยกิต 
            ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้   
   14-124-301 การฝึกงานทางด้านไฟฟ้า 3(320) 
    Internship in Electricity  
                          หมายเหตุ วิชา 14-124-301 การฝึกงานทางด้านไฟฟ้า เป็นวิชาลงทะเบียน

โดยคิดผลการศึกษาเป็น S กับ U 
    2.2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต 
            ใหศ้ึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้   
   14-121-101 ทักษะงานช่างพ้ืนฐาน  3(1-4-4) 
    Basic Technical Skills   
   14-121-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 
    Electrical Engineering Mathematics   
   14-121-103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3(1-4-4) 
    Electrical Circuits Analysis   
   14-122-101 ทักษะพ้ืนฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3(1-4-4) 
    Basic Skills in Electricity and Electronics    
   14-122-102 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3(1-4-4) 
    Electrical and Electronic Instrumentations   
   14-122-203 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(1-4-4) 
    Electronic Devices and Circuits   
   14-122-204 วงจรดิจิทัลและการประยุกต์ใช้  3(1-4-4) 
    Digital Circuits and Applications   
   14-122-205 ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(1-4-4) 
    Microcontroller Programming and IoT    
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   14-123-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  3(1-4-4) 
    Computer Technology and Equipment   
    2.2.3 วิชาชีพบังคับ 30 หน่วยกิต 
              ให้นักศึกษาแต่ละวิชาเอกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
              2.2.3.1 วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง    
   14-121-204 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  3(1-4-4) 
    Electrical Machinery   
   14-121-305 ระบบไฟฟ้าก าลัง  3(1-4-4) 
    Electrical Power Systems   
   14-121-306 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการประยุกต์ใช้งาน  3(1-4-4) 
    Power Electronics and Applications   
   14-121-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  3(1-4-4) 
    Programmable Logic Controllers   
   14-121-308 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง  3(1-4-4) 
    Electric Power System Analysis   
   14-121-309 การออกแบบระบบไฟฟ้า  3(1-4-4) 
    Electrical System Design   
   14-121-420 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง  3(1-4-4) 
    Power System Protection   
   14-123-202 การออกแบบซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้งาน  3(1-4-4) 
    Software Design and Applications   
   14-123-203 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  3(1-4-4) 
    Data Communication and Networking   
   14-124-402 โครงงาน  3(1-4-4) 
    Project   
              2.2.3.1 วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     
   14-122-206 อิเล็กทรอนิกส์เชิงประยุกต์ใช้งาน  3(1-4-4) 
    Application-based Electronics   
   14-122-307 หลักการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม  3(1-4-4) 
    Principles of Communications and Telecommunications 
   14-122-308 การสื่อสารดิจิทัล  3(1-4-4) 
    Digital Communications   
   14-122-309 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  3(1-4-4) 
    Smart Electronic Systems   
   14-122-310 วิศวกรรมโทรศัพท์  3(1-4-4) 
    Telephone Engineering 
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   14-122-311 โครงข่ายสื่อสารทางแสง  3(1-4-4) 
    Optical Communications Network   
   14-122-418 อิเล็กทรอนิกส์ทางเสียงและภาพ  3(1-4-4) 
    Audio and Video Electronics   
   14-123-202 การออกแบบซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้งาน  3(1-4-4) 
    Software Design and Applications   
   14-123-203 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  3(1-4-4) 
    Data Communication and Networking   
   14-124-402 โครงงาน  3(1-4-4) 
    Project   
    2.2.4 วิชาชีพเฉพาะสาขาเลือก 6 หน่วยกิต 
            และให้เลือกศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
   14-121-310 วิศวกรรมส่องสว่าง  3(1-4-4) 
    Illumination Engineering   
   14-121-311 โรงต้นก าลังและสถานีไฟฟ้าย่อย  3(1-4-4) 
    Power Plants and Substations   
   14-121-312 พลังงานทดแทน  3(1-4-4) 
    Renewable Energy   
   14-121-313 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  3(1-4-4) 
    Electric Drives   
   14-121-314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  3(1-4-4) 
    High Voltage Engineering   
   14-121-315 ระบบควบคุม  3(1-4-4) 
    Control Systems   
   14-121-316 โครงข่ายประสาทเทียมและตรรกศาสตร์คลุมเครือเชิง

ประยุกต์ 
3(1-4-4) 

    Application of Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic 
   14-121-317 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า  3(1-4-4) 
    Electromagnetic Engineering   
   14-121-318 ระเบียบวิธีเชิงเลขส าหรับงานวิศวกรรม  3(1-4-4) 
    Numerical Methods for Engineering   
   14-121-319 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  3(1-4-4) 
    Selected Topics in Electrical Power Engineering  
   14-122-312 บล็อกแอคทีฟส าหรับระบบโทรคมนาคม  3(1-4-4) 
    Active Building Block for Telecom System   
   14-122-313 วงจรรวมแอนะล็อกและการประยุกต์ใช้งาน  3(1-4-4) 
    Integrated Analog Circuits and Applications  



มคอ.2 

20 
 

   14-122-314 การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์  3(1-4-4) 
    Printed Circuit Board Design    
   14-122-315 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 
    Smart Electronics Systems and Applications  
   14-122-316 ระบบควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม  3(1-4-4) 
    Robot Control System in Industry   
   14-122-317 โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคท่ี 5  3(1-4-4) 
    5G Mobile Communications   
   14-123-304 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิศวกรรม   3(1-4-4) 
    Information Technology for Engineering   
   14-123-305 การออกแบบดิจิทัลอัตโนมัติ   3(1-4-4) 
    Automation Digital Design    
   14-123-306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส   3(1-4-4) 
    Web Services Technology   
   14-123-307 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นพ้ืนฐาน   3(1-4-4) 
    Foundations of Computer Graphics   
   14-123-308 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล  3(1-4-4) 
    Digital Image Processing   
   14-123-309 การผลิตเกมดิจิทัล  3(1-4-4) 
    Digital Game Productions   
   14-123-310 อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน  3(1-4-4) 
    Wireless Electronics and Applications   
   14-123-311 ระบบเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูล   3(1-4-4) 
    Database Management Technology   
   14-123-312 ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้งาน  3(1-4-4) 
    Embedded Systems and Applications   
   14-123-313 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้งาน  3(1-4-4) 
    Internet of Things and Applications   
   14-123-314 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์  3(1-4-4) 
    Computer Security   
   14-123-315 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน   3(1-4-4) 
    Web Application Development   
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                  นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิด

สอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
  3.1.4.1 วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
 ภาคการศึกษาที่  1 

00-018-001 ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
14-101-001   ความเป็นครูวิชาชีพ 2(1-3-2) 
14-121-101 ทักษะงานช่างพ้ืนฐาน 3(1-4-4) 
14-121-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
14-122-101 ทักษะพ้ืนฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-4-4) 
14-123-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3(1-4-4) 
 รวม 20  หน่วยกิต 

 
 ภาคการศึกษาที่ 2 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (1) 3(T-P-E) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
14-101-002   จิตวิทยาส าหรับครูวิชาชีพ 3(2-3-4) 
14-101-003   หลักการจัดการเรียนรู้    3(2-3-4) 
14-102-101 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2(160) 
14-121-103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(1-4-4) 
14-122-102 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-4-4) 
 รวม 20  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
 ภาคการศึกษาที่ 1 

00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
14-101-004  การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-3-4) 
14-122-203 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-4-4) 
14-122-204 วงจรดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ 3(1-4-4) 
14-123-202 การออกแบบซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 
14-123-203 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(1-4-4) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

 
 ภาคการศึกษาที่ 2 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 3(T-P-E) 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(2-2-5) 
14-102-202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2(160) 
14-121-204 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(1-4-4) 
14-122-205 ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(1-4-4) 
 รวม 17  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
 ภาคการศึกษาที่ 1 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเฉพาะสาขาเลือก (1) 3(T-P-E) 
14-101-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ 2(1-3-2) 
14-101-006 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี 3(1-4-4) 
14-121-305 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(1-4-4) 
14-121-306 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 
14-121-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 3(1-4-4) 
 รวม 20  หน่วยกิต 

 
 ภาคการศึกษาที่ 2 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (2) 1(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเฉพาะสาขาเลือก (2) 3(T-P-E) 
14-101-007 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-3-4) 
14-102-303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 2(160) 
14-121-308 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(1-4-4) 
14-121-309 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(1-4-4) 
 รวม 18 หน่วยกิต 

 
 ภาคฤดูร้อน 

14-124-301 การฝึกงานทางด้านไฟฟ้า 3(320) 
 รวม 3 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 
 

 ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพครูเลือก  3(T-P-E) 
14-101-008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-3-4) 
14-121-420 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(1-4-4) 
14-124-402 โครงงาน 3(1-4-4) 
 รวม   18 หน่วยกิต 

 
 ภาคการศึกษาที่ 2 

14-102-404 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(720) 
 รวม 6  หน่วยกิต 
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  3.1.4.2 วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
 ภาคการศึกษาที่  1 

00-018-001 ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
14-101-001   ความเป็นครูวิชาชีพ 2(1-3-2) 
14-121-101 ทักษะงานช่างพ้ืนฐาน 3(1-4-4) 
14-121-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
14-122-101 ทักษะพ้ืนฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-4-4) 
14-123-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3(1-4-4) 
 รวม 20  หน่วยกิต 

 
 ภาคการศึกษาที่ 2 

UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (1) 3(T-P-E) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
14-101-002   จิตวิทยาส าหรับครูวิชาชีพ 3(2-3-4) 
14-101-003   หลักการจัดการเรียนรู้    3(2-3-4) 
14-102-101 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2(160) 
14-121-103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(1-4-4) 
14-122-102 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-4-4) 
 รวม 20  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
 ภาคการศึกษาที่ 1 

00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
14-101-004  การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-3-4) 
14-122-203 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-4-4) 
14-122-204 วงจรดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ 3(1-4-4) 
14-123-202 การออกแบบซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 
14-123-203 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(1-4-4) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

  
 ภาคการศึกษาที่ 2 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 3(T-P-E) 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(2-2-5) 
14-102-202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2(160) 
14-122-205 ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(1-4-4) 
14-122-206 อิเล็กทรอนิกส์เชิงประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 
 รวม 17  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
 ภาคการศึกษาที่ 1 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเฉพาะสาขาเลือก (1) 3(T-P-E) 
14-101-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ 2(1-3-2) 
14-101-006 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี 3(1-4-4) 
14-122-307 หลักการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 3(1-4-4) 
14-122-308 การสื่อสารดิจิทัล 3(1-4-4) 
14-122-309 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3(1-4-4) 
 รวม 20 หน่วยกิต 

 
 ภาคการศึกษาที่ 2 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (2) 1(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเฉพาะสาขาเลือก (2) 3(T-P-E) 
14-101-007 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-3-4) 
14-102-303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 2(160) 
14-122-310 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3(1-4-4) 
14-122-311 โครงข่ายสื่อสารทางแสง 3(1-4-4) 
 รวม 18 หน่วยกิต 

 
 ภาคฤดูร้อน 

14-124-301 การฝึกงานทางด้านไฟฟ้า 3(320) 
 รวม 3 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 
 

 ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพครูเลือก 3(T-P-E) 
14-101-008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-3-4) 
14-122-418 อิเล็กทรอนิกส์ทางเสียงและภาพ 3(1-4-4) 
14-124-402 โครงงาน 3(1-4-4) 
 รวม   18 หน่วยกิต 

 
 ภาคการศึกษาที่ 2 

14-102-404 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(720) 
 รวม 6  หน่วยกิต 
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   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 
UU-VWX-YZZ 
 UU หมายถึง คณะ 
  00 คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  14 คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
      
ส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 V หมายถึง สาขา 
  0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป  
 W หมายถึง กลุ่มวิชา 
  1 คือ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  
  2 คือ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  
  3 คือ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
  4 คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 X หมายถึง วิชาย่อย 
  1 คือ รายว ิชาพลศึกษา  
  2 คือ รายวิชามนุษยศาสตร์  
  3 คือ รายวิชาสังคมศาสตร์  
  4 คือ รายวิชาภาษาไทย  
  5 คือ รายวิชาภาษาต่างประเทศ  
  6 คือ รายวิชาคณิตศาสตร์  
  7 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์  
  8 คือ รายวิชาบูรณาการ  
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา 
  0 คือ จัดให้ศึกษาในปีการศึกษาใดก็ได้  
  1 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 1  
  2 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 2  
  3 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 3  
  4 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 4  
 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
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ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 V หมายถึง สาขา   
  1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
  2 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 WX หมายถึง สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย  
  00 คือ กลุ่มวิชาชีพครู 
   01 คือ วิชาย่อยกลุ่มวิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
   02 คือ วิชาย่อยกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  20 คือ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาไฟฟ้า 
   21 คือ วิชาย่อยกลุ่มวิชาไฟฟ้าก าลัง 
   22 คือ วิชาย่อยกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และ 
     โทรคมนาคม 
   23 คือ วิชาย่อยกลุ่มวิชาระบบอัตโนมัติ 
   24 คือ วิชาย่อยกลุ่มโครงงานและการฝึกงาน 
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา หรือระดับการศึกษา 
  0 แทนรายวิชาที่ศึกษาในชั้นปีใดก็ได้ 
  1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 1 
  2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 2 
  3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 3 
  4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 4 
 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
    
ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
 C(T-P-E) 
  C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัตติ่อสัปดาห์ 
  E หมายถึง จ านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงานและการฝึกงานวิชาชีพ ให้ก าหนดชั่วโมงภายในวงเล็บ 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
 

 

00-011-001 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาฟุตบอล          

ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการ
เล่นกีฬาฟุตบอล  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in football; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and 
development in the game of football; organizing and arranging football 
competition. 

   
00-011-002 ว่ายน้ า 

Swimming 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาว่ายน้ า           
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการ
เล่นกีฬาว่ายน้ า  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in swimming; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and 
development in the game of swimming; organizing and arranging 
swimming competition. 
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00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

หลักการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน  ลักษณะและ
รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศ  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับลีลาศ  
องค์ประกอบของการลีลาศเก่ียวกับการก้าวเท้า การทรงตัว การวางท่า การเหนี่ยวรั้ง 
และการกะเวลา การวางตัวและรูปแบบของการก้าวเท้า จังหวะและลีลา ดุลยภาพ
ระหว่าง การท างานของกล้ามเนื้อและหัวใจ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาลีลาศ 
Principles and practices in standard and Latin dances techniques; 
character and style of music for dances; dance-music relationship; 
elements of dances; footwork, poise, posture, hold, and timing; dance 
positions and basic step patterns; rhythm and styles; a unique blended 
balance of cardio and muscle; rules, regulations, and etiquettes. 

   
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 

Leisure Cycling 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนะน าการขับขี่จักรยานเพ่ือนันทนาการ เน้นจักรยานเพ่ือความเพลิดเพลินและ 

จักรยานภูเขา  ความรู้และทักษะในการใช้จักรยานเพ่ือความเพลิดเพลิน เพื่อใช้สอย 
และการกีฬาในสภาพเส้นทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับข่ีเกี่ยวกับการ
เบรค การให้สัญญาณ การใช้เกียร์ การถ่ายน้ าหนัก และการขับขี่ลู่เดี่ยว  การขับขี่อย่าง
ปลอดภัยบนท้องถนนและทักษะในการขับขี่เป็นกลุ่ม  กลไกของจักรยานและ การ
บ ารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling and 
mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for pleasure, 
utility, and sport under various route conditions; riding techniques and 
skills; braking, signaling, gearing, weight transfer, and single track riding; 
riding safety on open roadways and group riding skills; bike 
mechanisms and bike maintenance. 
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00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอล   

ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการ
เล่นกีฬา บาสเกตบอล  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน  
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in basketball; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and 
development in the game of basketball; organizing and arranging 
basketball competition. 

   
00-011-006 ตะกร้อ 

Takraw 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาตะกร้อ           
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการ
เล่นกีฬาตะกร้อ  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in takraw; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and 
development in the game of takraw; organizing and arranging takraw 
competition. 
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00-011-007   แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาแบดมินตัน       
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการ
เล่นกีฬาแบดมินตัน  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in 
badminton;relevant sports science knowledge behind physical fitness; 
rules, regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and 
development in the game of badminton; organizing and arranging 
badminton competition. 

   
00-011-008 วอลเลย์บอล 

Volleyball 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาวอลเลย์บอล     

ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการ
เล่นกีฬาวอลเลย์บอล  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in volleyball; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and 
development in the game of volleyball; organizing and arranging 
volleyball competition. 
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00-011-009 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาฟุตซอล          

ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการ
เล่นกีฬาฟุตซอล  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in futsal; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and 
development in the game of futsal; organizing and arranging futsal 
competition. 

   
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 

Life and Sufficiency Economy 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจไทย  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน  
การบริหารจัดการที่ดี  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  โครงการพระราชด าริและการน ามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development of 
Thai economy structure; sufficiency economy applications for living in a 
family and in community; good governance practices in organizations; 
developing sufficiency economy in individual, family and community 
level; royal-initiated projects and their applications in agribusiness and 
industrial sectors; case study of sufficiency economy in community. 
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00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  อรรถประโยชน์ การตัดสินใจ และต้นทุนค่าเสีย
โอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองค์กรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การพิทักษ์สิทธิ์
และผลประโยชน์ของผู้บริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  เศรษฐศาสตร์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ  กระบวนการวางแผนทางการเงิน  การบริหารรายได้ รายจ่ายและ
ภาระหนี้สิน  การเงินและการธนาคาร  กลไกราคากับการประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน  
General knowledge of economics; utility, decision making, and 
opportunity cost; roles of government and economic organization in 
economic systems; consumer rights and benefits protection; household 
economy; economics for entrepreneurs; financial planning process; 
income, expenditure, and debt management; finance and banking; 
price mechanism and applications in everyday situations. 

  
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 

The King’s Philosophy 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ชีวิตและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช                              
พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสในโอกาสต่าง ๆ  พระราชกรณียกิจและโครงการ
พัฒนาที่ส าคญั  ความหมาย หลักการ แนวคิด และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการน าไปประยุกต์ใช้  มูลนิธิโครงการหลวง  หลักการและแนวคิดของปรัชญา
เศรษกิจพอเพียง  การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีพ   
The life and work of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej; royal 
guidances of His Majesty the King in various occasions; distinctive royal 
duties and royal development projects; meaning, principle, concept, 
and goal of the philosophy of sustainable development and its 
applications; the Royal project foundation of Thailand; principle and 
concept of the King’s philosophy of sufficiency economy; applications 
of the King’s philosophy for livings. 
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00-018-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership  

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้และทักษะส าหรับผู้น านันทนาการ  บทบาทของผู้น าการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลและองค์กร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม  การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรม
กลางแจ้งและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการ  การจัดการความ
ปลอดภัยและความเสี่ยง 

 Knowledge and skills for recreation leadership; roles of leader in 
interpersonal and organizational communication; motivation theories 
and group dynamics; preparation for outdoor activities and trips; 
recreation management; safety and risk management. 

   
00-018-005   สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ประวัติและแนวความคิดเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ  การฝึกสมาธิแบบต่าง ๆ  
คุณประโยชน์ที่ได้จากการท าสมาธิ  ความรู้พื้นฐาน รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนของ
การท าสมาธิ  การรับรู้ อารมณ์ และการปรับแนวคิด  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิ 
ความเครียด และสุขภาพ  การบริกรรมและการท าสมาธิ  การฝึกสมาธิและการเจริญ
สติ  การวางท่าท่ีเหมาะสม เทคนิคการหายใจและการผ่อนคลาย  การฝึกสมาธิเพื่อ
น าทางไปสู่การรู้แจ้ง  การฝึกสมาธิในชีวิตประจ าวัน เพื่อความสุขของร่างกาย      
จิต และวิญญาณ 
History and concepts of meditation; types of meditation; meditation 
benefits; basic knowledge, patterns, methods, and steps of meditation; 
feelings, emotion and proper mind set; the relation of meditation, 
stress, and health; recitation and meditation; mindfulness and 
meditation; proper meditation postures, breathing and relaxation 
techniques; meditation on the path to enlightenment; meditation 
practice in everyday life for a happy body mind and soul. 
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00-022-002   มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality Development 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  บทบาท
ของการสื่อสารต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การปรับปรุงตนเองเพ่ือสร้างมนุษย
สัมพันธ์กับบุคคลในองค์การและสังคม  หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาทักษะ
ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  มารยาททางสังคมและกิจกรรมนันทนาการ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; role of communication in interpersonal relationship; self-
improvement to create relationship within organization and society; 
principles of personality development; interpersonal interaction skills 
development; social manners and recreational activities. 

  
00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 

Human Relations for Living 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  แนวคิดและลักษณะของบุคลิกภาพ  
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม  ทักษะชีวิตและทักษะความเชื่อส่วนตน        
ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  บทบาทของความคิดเชิงบวกในการสร้างความสุข
และความเป็นอยู่ที่ดี  ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์  
เทคนิคของการสร้างทัศนะด้านมนุษยสัมพันธ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
Meaning and importance of human relations; concepts and 
characteristics of personality, beliefs, attitudes, and behaviors; life skills 
and self-belief skills; leadership and teamwork; the power of positive 
thinking to improve well-beings and happiness; psychological theories 
in developing human relations in life and work; skill-building 
techniques in attitude creation of human relations; influential factors 
and related problems of human life. 
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00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
สุขภาวะองค์รวม  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  บทบาทของการออกก าลังกาย โภชนาการ 
สังคม เศรษฐกิจ จิตวิญญาณ  และสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต สุขภาพ 
และความผาสุข  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย  การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
Holistic well-being; life and environment; the role of exercise, nutrition, 
society, economy, spirituality, and environment in lifestyle, health and 
well-being; life skills of public mind development; sufficiency economy 
and folk wisdom; pluralism and democratic ways of life; life-long 
learning for sustainable development. 

  
00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 

Leadership and Teamwork 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
บทบาทของผู้น าและภาวะผู้น า  คุณลักษณะและความรับผิดชอบในการเสริมสร้าง
คุณภาพงาน  เทคนิคและกลยุทธ์ในการท างานเป็นทีม  แนวทางและเทคนิคการ
จัดการสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการองค์การให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 
Roles of leaders and leadership; characteristics and responsibility for 
enhance work quality; techniques and strategies for successful 
teamwork; guidelines and techniques of modern management with 
information technology; organizational management in accordance 
with current situations. 
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00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 
Citizen and Public Consciousness  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสังคม  
สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง  ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  หลักความเสมอภาค และพ่ึงพาตนเอง  การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  หน้าที่
ของพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมในการต้านทุจริต  สาธารณะและจิตส านึก
ทางศีลธรรมของพลเมืองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; 
human rights; recognition of diversity and difference; social 
responsibility; equality and self-reliance; discerning of self interest and 
public interest; intolerance and ashamed to involve in corruption; civic 
duty and responsibility for anti-corruption; public mind and moral 
consciousness of citizen by learning and practicing good manners. 

  
00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 

Thai Writing Skills 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
หลักการเขียนภาษาไทย  ภาษาไทยร่วมสมัย ภาษาเฉพาะกลุ่ม และการเรียบเรียง
งานวิชาการ  การเว้นวรรค การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์           
การใช้ส านวนโวหารในการเขียน  การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ          
การเขียนสารคดี การเขียนเชิงวิชาการ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์  การฝึกและ
พัฒนาลายมือ 
Principles of Thai writing; contemporary Thai language, jargon language, 
and academic writing; proper use of spacing, punctuation marks, and 
symbols; rhetorical writing strategies; essay writing, articles writing, 
documentary writing, academic writing, and creative writing; 
handwriting practice and development. 
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00-034-005   ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ทฤษฏีวัจนกรรม  ประเภทการพูด  การวิเคราะห์ผู้ฟัง  การเลือกหัวข้อในการพูด  
ขั้นตอนการเตรียมการพูด  การพัฒนาสมรรถภาพการพูด  การฝึกทักษะการพูดใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การกล่าวอวยพร การพูดน าเสนอ การพูดในฐานะพิธีกร       
การพูดโน้มน้าวใจ การพูดในทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์  จริยธรรมและมารยาทใน
การพูด 
Speech act theory; types of speech delivery; audience analysis, 
selecting a speech topic; steps for preparing a speech; speech 
performance development; speaking skills practice including greeting, 
presentation, master of ceremonies speech, persuasive speech, 
business speech, and interviewing; ethics and manners in speaking. 

  
00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

Academic Reading and Writing 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและต าราทางวิชาการ  ความรู้พ้ืนฐานและทักษะทาง
ปัญญาที่จ าเป็นในการอ่านและการเขียน  วิธีการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง  ทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ในการตีความ ถอดความ วิเคราะห์ สรุป และประเมินเนื้อหาสาระ
ในการอ่านเชิงวิชาการ  การฝึกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  งานที่มอบหมายใน
การอ่านและเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and cognitive 
skills related to academic reading and writing; retrieving information 
and reference; critical thinking skills in interpreting, paraphrasing, 
analyzing, summarizing, and evaluating academic reading; writing 
practice in various forms; reading and writing assignments. 
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00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การทักทาย การบอกลา และการกล่าวลาใน
ภาษาอังกฤษ  การแสดงความยินดี การขอบคุณ และ การขอโทษ  การแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ  การแสดงความคิดเห็น  การนัดหมาย  การพูดโทรศัพท์       
การซื้อขายและต่อรองราคา  การสั่งอาหาร  การสอบถามและบอกทิศทาง 
Introducing oneself and others; greetings, farewells and saying good 
bye in English; congratulating, thanking, and apologizing; expressing 
empathy and sympathy; giving opinions; making an appointment; 
telephoning; purchasing and bargaining; ordering food; asking and giving 
directions. 

  
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

English Reading and Writing 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
การอ่านข่าว โฆษณา ประกาศ ค าแนะน าและข้อความสั้น ๆ  การกรอกแบบฟอร์ม 
การจดบันทึก และการเขียนข้อความสั้น ๆ  การสรุปการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ วิธีการเขียนแบบอธิบาย การเขียนแบบโน้มน้าว การเขียนเล่าเรื่อง         
และการเขียนแบบบรรยาย  การปรับปรุงและการแก้ไขงานเขียน 
Reading news, advertisements, announcements, instructions, and short 
passages; form filling, note-taking, and writing short passages; 
summarizing and synthesize information from several sources; 
expository, persuasive, narrative, and descriptive writting; revising and 
editing written work. 
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00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
English for Work 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ค าศัพท์ ส านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ  การอ่านโฆษณาสมัครงาน  การกรอกใบสมัครงาน  การเขียนประวัติย่อ    
การเขียนจดหมายสมัครงาน  การสัมภาษณ์งาน  การสื่อสารเบื้องต้นในองค์กร     
การสื่อสารทางโทรศัพท์  การส่งอีเมล 
English vocabulary, expressions, and structures for career preparation; 
reading job advertisements; filling in an application form; interviewing 
for jobs; writing resumes; writing application letter; basic 
communication in organizations; telephoning; sending emails. 

  
00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 

English for Presentation 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ค าศัพท์และเทคนิควิธีที่จ าเป็นส าหรับการน าเสนอ  กลไกทางภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
การน าเสนอ การใช้น้ าเสียง จังหวะ การหยุดคิด และท านองเสียง  การใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ส าหรับการน าเสนอ การใช้วจนภาษา
และอวจนภาษา  การเตรียมเนื้อหา  การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ   
เทคนิคการน าเสนอ  การจัดการกับค าถาม 
The necessary English vocabulary and techniques for presentation; 
linguistic devices for inproved presentation skills; effective use of voice, 
rhythm, pausing, and intonation; English words, expressions, and 
sentence patterns used in presentation; using verbal and non-verbal 
language; content preparation; using media for presentation; 
presentation techniques; question handling. 
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00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
แนะน าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวจีน ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพื่อ
การสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีนกลาง   
รูปแบบอักษรภาษาจีน  การออกเสียงภาษาจีน การวางต าแหน่งค าและไวยากรณ์  
โครงสร้างประโยคภาษาจีนกลาง ค าวลี และส านวนภาษาจีนกลางที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
Introduction to everyday language used in Chinese; essential 
vocabulary, expressions, and sentence structures for communication in 
everyday simple situations; basic knowledge of Mandarin; Chinese 
characters; Pinyin pronunciation; word orders and grammar; Mandarin 
sentences structure; words, phrases, and expressions for everyday use. 

  
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 

Environment and Resources Management 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความหมาย ประเภท ลักษณะและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากร 
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  สมดุลของระบบนิเวศ   
มลพิษสิ่งแวดล้อม  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม  การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม   
Definition, types, characteristics, and boundaries of environment; 
resources management; eco-system and biodiversity; ecological 
balance; environmental pollutions; current environment problems; 
environmental conservation; environmental laws; geographic 
information systems applications in resource management and 
environmental. 
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00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Technology and Innovation 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์  นโยบายของชาติ
เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เครื่องมือส าหรับการสังเคราะห์และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการเติบโต 
ความส าเร็จ และการพัฒนาธุรกิจ  นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการแข่งขัน   
วิธีการทางเทคโนโลยีส าหรับนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้  อินเตอร์เน็ตส าหรับทุกสิ่ง  
ปัญญาประดิษฐ์  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
The relationship between technology, innovation, and creativity; 
national policy on science, technology and innovation; tools for 
synthesis and development of technology and innovation; roles of 
technology and innovation for business growth, success, and future 
development; technological innovation for competitiveness; innovative 
technological methods and their applications; Internet of Things; 
artificial intelligent; intellectual property protection. 
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00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ  
Innovation Management for Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
แนวคิดและลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  ปัจจัยทางสังคมและมนุษย์กับการ
ด าเนินการธุรกิจ  การบริหารจัดการและภาวะผู้น า  เทคนิคการตลาด              
ระบบการเงินส าหรับธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ  การจัดการนวัตกรรม  
กระบวนการพัฒนาบริการใหม่  การออกแบบบริการ  นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสินค้า  นวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์  ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตใช้สิทธิทางเทคโนโลยี  การลงทุน
ในธุรกิจนวัตกรรม  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนวัตกรรม 
Concepts and characteristics of entrepreneurship; social and human 
factors affecting on business operation; management and leadership; 
marketing techniques; financial system for business; writing a business 
plans; innovation management; innovation system management; 
concepts and processes for new service development; service design; 
products and process innovation; new product development and 
branding; strategic innovation; intellectual property and technology 
licensing; investment in innovation business; human resources and 
innovative organization management. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.2 

47 
 

00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ  
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  
ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด
นอกกรอบ  การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ  เทคนิคการคิดนอกกรอบ
ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้  การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ  
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ  งานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาการคิดนอกกรอบ  การสร้างทีมงานเพ่ือการคิดนอกกรอบ  การใช้การคิดนอก
กรอบในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
Definition, background, importance, principles, guidelines and types of 
lateral thinking; systematic lateral thinking development; basic, 
advanced and skillful lateral thinking techniques; work creation on 
lateral thinking; information technology for work creation on lateral 
thinking; researches about lateral thinking development; creating team 
work on lateral thinking; the use of lateral thinking to solve problem 
creatively and ethically. 

   
14-101-001 ความเป็นครูวิชาชีพ 2(1-3-2) 
 Being a Professional Teachers  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ค่านิยม อุดมการณ์ และการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู  พัฒนาการของวิชาชีพครู  
จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู  ลักษณะของครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี   
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู          
การมีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละให้สังคม และปฏิบัติงานร่วมมือกับผู้อ่ืน 
Values ideology and spirituality establishment of teachers; teaching 
profession development; code of ethics for professional teachers; 
characteristics of ideal teachers; languages and communication skills 
for teaching profession; laws involved in teaching profession; service 
mind, self-sacrifice, and working cooperatively with others. 
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14-101-002 จิตวิทยาส าหรับครูวิชาชีพ 3(2-3-4) 
 Psychology for Professional Teachers  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรม  
และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ     
การสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนเพ่ืออยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
ปฏิบัติการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
Fundamentals of psychology; developmental psychology, educational 
psychology, industrial psychology, and counseling psychology for 
analyzing and developing learner’s potentials; creating immunity for 
students to live together based on cultural differences; practice in 
learner’s development report systematically and problems solving for 
students to have desirable characteristics. 

   
14-101-003 หลักการจัดการเรียนรู้  3(2-3-4) 
 Principles of Learning Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

แนะน าทฤษฎีการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  กรอบการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  การจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและวิธีการสอน  การประเมิน
การเรียนรู้ของผู้เรียน  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ในชั้นเรียน  ฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองและการสอนแบบจุลภาค 
Overview of learning theories; student-centered learning management; 
framework for 21st century learning; active learning and teaching 
methods; learning assessment; learning management innovation; 
designing classroom learning activities; practice in classroom teaching 
skills with simulated teaching and micro-teaching. 
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14-101-004 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-3-4) 
 Measurement and Assessment in Education  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

หลักการและวิธีการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา  วิธีการวัดเชาว์ปัญญา 
ความถนัด และ พฤติกรรม  รูปแบบและกระบวนการวัดผล  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการวัดและประเมินผล  การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติการวัดและประเมินผล และการน าผล  การประเมินไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน   
Principles and methodology of measurement, assessment and 
evaluation in education; procedures in the measurement of 
intelligence, aptitude and behavior; forms and process of assessment; 
applications of digital technology for measurement and assessment; 
designing and implementing quality assurance in education;  practice in 
applications of measurements and assessments principles for 
developing of student’s learning. 
 

  
14-101-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ 2(1-3-2) 
 Innovation and Digital Technology for Learning Management 
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

หลักการ แนวคิด การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา         
การพัฒนาและการประเมินสมรรถนะ  นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน  
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้งาน  ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ
ดิจิทัล 
Principles, concepts, applications and evaluations of media; innovation 
and digital technology for learning management; information 
technology for educational communication; performance development 
and evaluation; innovation in teaching and learning; educational 
information technology and applications; practice in digital media 
production. 
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14-101-006 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี 3(1-4-4) 
 Technological Teaching Methods  
 วิชาบังคับก่อน: 14-101-003 หลักการจัดการเรียนรู้  
 Prerequisite: 14-101-003 Principles of Learning Management 

 

การวิเคราะห์รายวิชาเพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาช่างอุตสาหกรรม  
การออกแบบใบเนื้อหา การก าหนดแบบฝึกหัด การก าหนดใบสั่งงานและใบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  
การออกแบบและผลิตสื่อการสอน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้  ปฏิบัติการสอนแบบสถานการณ์จ าลองในวิชาช่างอุตสาหกรรม 
Course analysis for learning management plan in industrial technology; 
information sheet design, set up exercises; job sheet and evaluation 
sheet specifications; tools used in measuring and evaluating of learning 
management; design and production of teaching materials; applications 
of digital technology for learning management; simulated teaching 
practice in industrial technology courses. 
 

  
14-101-007 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-3-4) 
 Curriculum Development   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในบริบทของโลกและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญา
การศึกษา  ทฤษฎีหลักสูตร  หลักการจัดท าหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
การน าหลักสูตรไปใช้  การประเมินหลักสูตร  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรในยุคดิจิทัล  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
Social change in global context and the philosophy of sufficiency 
economy; philosophy of education; curriculum theory; principles of 
curriculum construction; curriculum development process; curriculum 
implementation; curriculum evaluation; school curriculum; 
competency based curriculum; emerging trends in curriculum 
development in digital age; practice in curriculum development. 
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14-101-008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-3-4) 
 Research for Learning Development  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

หลักการและวิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  การเขียนโครงการวิจัย   
การสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เครื่องมือส าหรับการวิจัย  
จริยธรรมการวิจัย  การก าหนดแบบแผนการวิจัย  สถิติและการวิเคราะห์ผลการวิจัย  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  การเขียนรายงานการวิจัยและการน าเสนอ 
Principles and methods of learning development research; research 
proposal writing; creation of innovation and digital technology 
applications; research instruments; research ethics; research plan 
formulation; statistical data analysis; classroom action research; report 
writing and presentation. 
 

14-101-009 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทางการศึกษา 3(2-3-4) 
 Computer-based Multimedia in Education  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

หลักการเบื้องต้นในเรียนรู้โดยใช้มัลติมีเดีย  ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของมัลติมีเดีย  
อุปกรณ์ประกอบของมัลติมีเดีย  อุปกรณ์และสื่อการสอนต่าง ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย  กระบวนการออกแบบมัลติมีเดียทางการศึกษาประกบด้วย การออกแบบ
กราฟฟิก การสร้างภาพ เสียง วีดิโอ การเขียนสตอรี่บอร์ด และภาพเคลื่อนไหว         
ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อผสมและการใช้สื่อผสมในการเรียนการสอน 
Fundamentals of multimedia learning; multimedia related hardware and 
software; multimedia devices; educational computer-based multimedia 
instructional materials; educational multimedia design process including 
graphic design, image, audio, video production, storyboarding, and 
instructional animations; practice in multimedia production and the use of 
multimedia in teaching and learning. 
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14-101-010 ชุดการเรียนบนเครือข่าย 3(2-3-4) 
 Web-based Instructional Packages  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

รูปแบบต่าง ๆ ของการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเว็บ  ลักษณะและองค์ประกอบ
ของเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเว็บ  การออกแบบเว็บเพจส าหรับการสอนผ่าน
เครือข่ายเว็บ  การใช้เว็บแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการเรียนการสอน
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การออกแบบชุดการเรียนในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล  วิธีการวัด
และประเมินผลออนไลน์ 
Models of web-based learning; characteristics and components of web-
based learning; designing a webpage for instruction; the use of website 
application software and eLearning platforms; designing an instructional 
packages in digital format; online assessment and evaluation methods. 

   
14-101-011 วิธีการสอนในห้องประลองและโรงฝึกงาน 3(1-6-2) 
 Laboratory and Workshop Teaching Methods  
 วิชาบังคับก่อน: 14-101-003 หลักการจัดการเรียนรู้  
 Prerequisite: 14-101-003 Principles of Learning Management 

 

การวิเคราะห์รายวิชาเพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัติช่าง
อุตสาหกรรม  การออกแบบชุดการสอน ใบสั่งงาน และแบบประเมินผล        
ส าหรับวิชาประลองหรือปฏิบัติการโรงงาน  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล  
วิธีการสอนและกลยุทธ์การสอน  การบริหารจัดการโรงฝึกงานและห้องประลอง   
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จ าลอง 
Course analysis to prepare a learning management plan for industrial 
educational practical subjects; design of instructional package, work 
sheet, and evaluation sheet for laboratory or workshop practice; 
measurement and evaluation tools; teaching methods and strategies; 
laboratory and workshop administration; teaching practices in various 
hypothetical situations. 
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14-102-101 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2(160) 
 Professional Experience I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ปฏิบัติการรู้รอบงานครูในสถานศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์  บทบาทและความ
รับผิดชอบของครู  วัฒนธรรมในสถานศึกษา  ทักษะในการใช้ภาษาและการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล  การสร้างสัมพันธภาพและการท างานเป็นทีม  การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างสร้างสรรค์            
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น  จัดเก็บ  และปฏิบัติงาน  การสรุปผลและเขียน
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
Classroom observation practice in an educational institution for  
4 weeks; roles and responsibilities of teacher; institutional culture; 
language and interpersonal communication skills; building relationship 
and team work; cooperative learning between educational institutions, 
guardians, and communities creatively; technology applications for 
information searching, storage and operation; summarizing and writing 
the performance reports. 
 

14-102-202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2(160) 
 Professional Experience II  
 วิชาบังคับก่อน: 14-102-101 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  
 Prerequisite: 14-102-101 Professional Experience I 

 

ปฏิบัติการสังเกตการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา  4  สัปดาห์  สังเกตการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนและโรงฝึกปฏิบัติงาน  การท าแผนการจัดการเรียนรู้  การออกแบบ
เครื่องมือวัดผล  การตรวจข้อสอบและการให้คะแนน  การประเมินผลการเรียนรู้  
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์   
สรุปและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 
Classroom observation practice in an educational institution for 4 
weeks; observation of learning management in classes and workshops; 
learning management plan; design of measurement tools; examination 
checking and scoring; assessments of learning outcomes; research for 
learner development; knowledge exchange with others creatively; 
summarizing and writing the performance reports. 
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14-102-303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 2(160) 
 Professional Experience III  
 วิชาบังคับก่อน: 14-102-202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  
 Prerequisite: 14-102-202 Professional Experience II 

 

ปฏิบัติการเป็นผู้ช่วยสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์  การวางแผนและ
ออกแบบหลักสูตรรายวิชา  การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
การประเมินผลการเรียนรู้  การผลิตสื่อ  การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองและ
ชุมชนอย่างสร้างสรรค์  การบันทึกและเขียนรายงานการปฏิบัติงานสอน 
Teaching assistant practice in educational institution for 4 weeks; 
curriculum planning and design; learning activities management; 
extracurricular activities; assessment of learning outcomes; media 
production; using languages for communication effectively; creating a 
positive learning environment; cooperative learning with guardians and 
communities creatively; recording and writing performance report. 
 

14-102-404 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(720) 
 Teaching Internship  
 วิชาบังคับก่อน: 14-102-303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 
 Prerequisite: 14-102-303 Professional Experience III 

 

การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถาบันอาชีวศึกษา  การปฏิบัติการสอนวิชาเอก   
การจัดท าประมวลรายวิชา  การจัดการเรียนรู้  การจัดท าสื่อการเรียนการสอน                 
การวัด ประเมินผลและการน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนา
การศึกษา 
Performing teaching duty in vocational institutes; teaching in major 
subjects; creating a course syllabus; learning management; learning 
material production; measurement, assessment, evaluation, and 
implementing results for student development; doing action research 
to improve learning; knowledge sharing in educational seminar session. 
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14-121-101 ทักษะงานช่างพื้นฐาน 3(1-4-4) 
 Basic Technical Skills  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 กฎความปลอดภัยในโรงปฏิบัติงาน  การใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน  

การวางแผนการท างาน  เครื่องมือวัดละเอียดพ้ืนฐาน  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การหมายงาน
และร่างแบบ การตะไบ การเลื่อย การเจาะ การท าเกลียวด้วยต๊าปและดาย   
งานประกอบโลหะแผ่น งานตัดโลหะ และงานเชื่อมโลหะ 
Workshop safety rules; using and maintenance of basic hand tools; 
work planning; basic precision measuring instruments; practical 
exercises involving marking and layout, filing, sawing, drilling, thread 
cutting with taps and dies, sheet metal fabrication, metal cutting, and 
metal welding. 
 

14-121-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Mathematics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ฟังก์ชันพีชคณิตและระบบแกน  เรขาคณิตวิเคราะห์ พีชคณิตเวคเตอร์  เมทริกซ์  

เทคนิคการหาอนุพันธ์และปริพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  อนุกรม
อนันต์และอนุกรมก าลัง  การประยุกต์ใช้อนุกรมเทย์เลอร์  ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน  
อนุกรมฟูริเยร์ อินทิกัลฟูริเยร์ และผลการแปลงฟูริเยร์  ผลการแปลงลาปลาซ      
ผลการแปลงแซด  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  การแก้โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
Algebraic functions and coordinate systems; analytic geometry; vector 
algebra; matrices; differentiation and integration techniques and their 
applications; improper integrals; infinite series, power series, and Taylor 
series; functions of a complex variables; Fourier series, Fourier integral, 
and Fourier transform; Laplace transform; Z-transform; partial 
differential equations; solving engineering problems with package 
software. 
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14-121-103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(1-4-4) 
 Electrical Circuits Analysis  
 วิชาบังคับก่อน: -    
 Prerequisite: -   
 องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า  การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีโนดและเมช  ทฤษฎี

วงจรไฟฟ้า  ความต้านทาน  ความเหนี่ยวน าและความจุไฟฟ้า  วงจรอันดับที่หนึ่ง 
และสอง  แผนผังเฟสเซอร์  วงจรไฟฟ้าก าลังกระแสสลับ  ระบบไฟฟ้าสามเฟส   
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางวิศวกรรม  ปฏิบัติการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า 
Circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorems; resistance, 
inductance, and capacitance; first and second order circuits; phasor 
diagram; AC power circuits; three-phase systems; the use of suitable 
software packages for electrical circuits analysis; hands-on practice in 
electrical circuits analysis. 
 

14-121-204 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(1-4-4) 
 Electrical Machinery  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 วงจรแม่เหล็ก  หลักการแม่เหล็กไฟฟ้าและการเปลี่ยนพลังงานกลไฟฟ้า  พลังงาน

และพลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก  หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส  หลักการ 
โครงสร้าง และการท างานของเครื่องจักรกลแบบหมุนต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน าหนึ่งเฟสและสามเฟส  การวินิจฉัยความผิดพร่อง
ของมอเตอร์โดยวิธีการวิเคราะห์สัญญาณกระแสมอเตอร์  การป้องกันเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
Magnetic circuits; principles of electro-mechanical energy conversion; 
energy and co-energy in magnetic circuits; single phase and three phase 
transformers; principles, construction, and operation of rotating machines 
including dc machines, ac machines, synchronous machines, single phase 
and three phase induction machines; induction motor fault detection 
using motor current signature analysis (MCSA); protection of machines; 
hands-on practice in electrical machinery. 
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14-121-305 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(1-4-4) 
 Electrical Power Systems  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง  วงจรไฟฟ้าก าลังกระแสสลับ  ระบบเปอร์ยูนิต 

คุณลักษณะเฉพาะและแบบจ าลองของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  คุณลักษณะเฉพาะและ
แบบจ าลองของหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง  พารามิเตอร์และแบบจ าลองของสายส่ง  
พารามิเตอร์และแบบจ าลองของสายเคเบิล  หลักมูลการไหลของโหลด  หลักมูลการ
ค านวณหาค่าความผิดพร่อง  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง  
Electrical power system structures; AC power circuits; per unit system; 
electricity generator characteristics and models; power transformer 
characteristics and models; transmission line parameters and models; 
cable parameters and models; fundamentals of load flow; 
fundamentals of fault calculation; hands-on practice in electrical 
power systems. 
 

14-121-306 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 
 Power Electronics and Applications  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  หลักการท างานของเครื่องแปลงผันก าลัง

ประกอบด้วย เครื่องแปลงผันกระแสสลับเป็นกระแสตรง เครื่องแปลงผันกระแสตรง
เป็นกระแสตรง เครื่องแปลงผันกระแสสลับเป็นกระแสสลับ เครื่องแปลงผัน
กระแสตรงเป็นกระแสสลับ  วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลและสัญญาณ
ดิจิทัลเป็นแอนะล็อก  การประยุกต์ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลังที่ใช้กับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ดาวเทียม และอากาศยานไร้
คนขับ  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
Characteristics of power electronics devices; principles of power 
converters; electronic circuits for AC-DC, DC-DC, AC-AC, and DC-AC 
power converters; A/D and D/A signal converters; power electronics 
applications in modern technology such as electric vehicles, satellites, 
and unmanned aerial vehicles; hands-on practice in power electronics. 
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14-121-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 3(1-4-4) 
 Programmable Logic Controllers  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบล าดับ  การเขียนรีเลย์

ไดอะแกรม  หลักการของเครื่องควบคุมแบบล าดับที่สามารถโปรแกรมการท างานได้  
การเขียนภาษาค าสั่งตามมาตรฐาน IEC  หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและ
ระบบควบคุมให้เหมาะสมกับการท างานในแบบหรือลักษณะต่าง ๆ   
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมกระบวนการ 
ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
Tools and sensing devices of sequential control process; relay 
diagrams; principles of programmable logic controllers; programming in 
IEC standard; selection of tools, devices, and controllers for their 
proper applications; PLC application in process control; hands-on 
practice in programmable logic controllers. 
 

14-121-308 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(1-4-4) 
 Electric Power System Analysis  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 คุณลักษณะเฉพาะของโหลด  ระบบจ าหน่ายก าลังไฟฟ้า  อุปกรณ์ในระบบก าลัง       

การค านวณวงจรข่ายของระบบส่งจ่ายและระบบจ าหน่าย  การไหลของโหลด             
การควบคุมการไหลของโหลด  การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตรและ 
ไม่สมมาตร  เสถียรภาพของระบบก าลัง  เศรษฐศาสตร์การจ่ายก าลังไฟฟ้า   
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
Load characteristics; electrical power distribution systems; equipment 
in power system; calculations of the transmission and distribution 
networks; load flow; load flow control; symmetrical and un-
symmetrical short circuit analysis; power system stability; economic 
dispatch; hands-on practice in electric power system analysis. 
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14-121-309 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(1-4-4) 
 Electrical System Design  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนวคิดพ้ืนฐานในการออกแบบ  การออกแบบระบบการส่งจ่ายก าลัง  กฎเกณฑ์และ

มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า  การก าหนดขนาดและการเลือกใช้สายไฟฟ้าและ
เคเบิล  การออกแบบวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์  อุปกรณ์ป้องกัน  ระบบสายดิน
และการป้องกันฟ้าผ่า  การเขียนแบบไฟฟ้า  การค านวณและการประมาณโหลด  
การออกแบบระบบสายไฟ  การค านวณกระแสลัดวงจร  การปรับปรุงตัวประกอบ
ก าลังและการออกแบบวงจรคลังตัวเก็บประจุ  ปฏิบัติการการออกแบบระบบไฟฟ้า 
Basic design concepts; design of power distribution system; codes and 
standards for electrical installation; cable sizing and selection; lighting 
design; protective devices; grounding systems and lighting protection; 
electrical drawing; load calculations; wiring design; short-circuit 
calculation; power factor improvement and capacitor bank circuit 
design; hands-on practice in electrical system design. 
 

14-121-310 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(1-4-4) 
 Illumination Engineering  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แหล่งก าเนิดแสงและสี  ชนิดและลักษณะของดวงโคม  การส่องสว่างพ้ืนฐาน   

การค านวณออกแบบแสงสว่าง  เทคนิคการให้แสงสว่างภายในอาคารส าหรับที่อยู่
อาศัย ส านักงาน โรงเรียน โรงแรม และโรงงาน  เทคนิคการให้แสงสว่างภายนอก
อาคาร เช่น ไฟสาดส่อง การให้แสงสว่างเป็นบริเวณ การให้แสงสว่างถนน  
และการให้แสงสว่างสนามกีฬา  ปฏิบัติการวิศวกรรมส่องสว่าง 
Sources of light and color; types and characteristics of luminaries; 
illumination fundamentals; lighting calculations; interior lighting 
techniques for resident, office, school, hotel, and industry; exterior 
lighting techniques such as floodlight, area lighting, street lighting, and 
sport lighting; hands-on practice in illumination engineering. 
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14-121-311 โรงต้นก าลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(1-4-4) 
 Power Plants and Substations  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 เส้นโค้งโหลด  โรงจักรไฟฟ้าดีเซล  โรงต้นก าลังพลังไอน้ า  โรงต้นก าลังกังหันแก๊ส 

โรงต้นก าลังพลังงานความร้อนร่วม  โรงต้นก าลังพลังน้ า  โรงต้นก าลังพลังงาน 
นิวเคลียร์  แหล่งก าเนิดพลังงานทดแทน  ประเภทสถานีไฟฟ้าย่อย  อุปกรณ์ใน 
สถานีไฟฟ้าย่อย  ผังสถานีไฟฟ้าย่อย  สถานีไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ  การป้องกันฟ้าผ่า
และระบบสายดิน  ปฏิบัติการโรงต้นก าลังและสถานีไฟฟ้าย่อย  การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
Load curve characteristics; diesel power plant; steam power plant; gas 
turbine power plant; combined cycle power plant; hydro power plant; 
nuclear power plant; renewable energy sources; types of substations; 
substation equipment; substation layout; substation automation; 
lightning protection and grounding systems; hands-on practice in power 
plants and substations. Field trip is required. 
 

14-121-312 พลังงานทดแทน 3(1-4-4) 
 Renewable Energy  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 บทน าของระบบพลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียน  ศักยภาพของแหล่งพลังงาน

หมุนเวียนในประเทศไทย  ความแตกต่างของพลังงานทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน  
แหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้
พิภพ ก๊าซชีวภาพ ปฏิกูลของแข็งท้องถิ่น และพลังงานคลื่น  เซลล์เชื้อเพลิง  
การจัดเก็บพลังงาน  นโยบายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน  ปฏิบัติการทางพลังงาน
ทดแทน 
Introduction to energy systems and renewable energy resources; 
potentials of renewable resources in Thailand; difference of 
conventional energy and renewable energy; renewable energy 
resources such as solar, wind; biomass, geothermal, biogas, municipal 
solid waste, and wave energy; fuel cells; energy storages; renewable 
energy policy; hands-on practice in renewable energy. 
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14-121-313 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3(1-4-4) 
 Electric Drives  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 องค์ประกอบของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  คุณสมบัติของโหลด  วิธีการสตาร์ท  

การควบคุมความเร็วรอบ และการเบรกมอเตอร์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  การส่งผ่านก าลัง
และพิกัด คุณสมบัติด้านแรงบิด-ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า  การขับเคลื่อนมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และการขับเคลื่อนเซอร์โว
มอเตอร์  การประยุกต์การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ   
ปฏิบัติการการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
Elements of electric drives; load characteristics; starting methods, 
speed control, and braking methods of various motors; power 
transmission and sizing; torque-speed characteristics of electric motors; 
DC motor drives, AC motor drives, and servo motor drives systems; 
applications of electric drive in automation industry;  
hands-on practices in electric drives. 
 

14-121-314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(1-4-4) 
 High Voltage Engineering  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การก าเนิดและการใช้ประโยชน์ไฟฟ้าแรงสูง  เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูง  ความเข้ม

ของสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน  การเบรกดาวน์ของไดอิเล็กทริกที่เป็นแก็ส 
ของเหลวและของแข็ง  การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง  การป้องกันฟ้าผ่า  
การประสานสัมพันธ์การฉนวน  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  
High voltage generation and utilization; high-voltage measurement 
techniques; electric filed intensity and insulation techniques; 
breakdown in gaseous, liquid, and solid dielectrics; testing of high-
voltage materials and equipment; high voltage lightning protection; 
insulation coordination in high voltage; hands-on practice in high-
voltage engineering. 
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14-121-315 ระบบควบคุม 3(1-4-4) 
 Control Systems  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม  ฟังก์ชันถ่ายโอน  แบบจ าลองของ

ระบบบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  แบบจ าลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัต
ของระบบ  ระบบอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง  การควบคุมแบบวงรอบเปิดและ
แบบวงรอบปิด  การควบคุมแบบป้อนกลับและความไวของระบบ  หลักการ เงื่อนไข 
และการทดสอบเสถียรภาพของระบบ  ปฏิบัติการเก่ียวกับระบบควบคุม 
Mathematical models of control systems; transfer function; system 
models on time domain and frequency domain; dynamic models and 
dynamic responses of control systems; first and second order systems; 
open-loop and closed-loop control; feedback controls and sensitivity; 
concepts, conditions and testing of system stability; hands-on practice 
in control systems. 
 

14-121-316 โครงข่ายประสาทเทียมและตรรกศาสตร์คลุมเครือเชิงประยุกต์ 3(1-4-4) 
 Applications of Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic 
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนะน าการหาค่าเหมาะที่สุดโดยวิธีหาอนุพันธ์  ตรรกศาสตร์คลุมเครือและทฤษฎีเซต

คลุมเครือ  ฟังก์ชันภาวะสมาชิก  กฎคลุมเครือและการให้เหตุผลคลุมเครือ   
ระบบการอนุมานคลุมเครือ  การประยุกต์ตรรกศาสตร์คลุมเครือ  แนวคิดของ
โครงข่ายประสาทเทียม  แอดดาไลน์และเมดดาไลน์เพอร์เซปทรอน   
การแพร่กระจายย้อนกลับ  โครงข่ายประสาทเทียมแบบวกกลับ  แผนที่แบบ
จัดระบบตัวเอง  ปฏิบัติการการน าตรรกศาสตร์คลุมเครือและโครงข่ายประสาทเทียม
ไปใช้ในงานวิศวกรรม 
Introduction to derivative-based optimization; fuzzy logic and fuzzy set 
theory; membership function; fuzzy rule and fuzzy reasoning; fuzzy 
inference system; application of fuzzy logic; artificial neural networks 
concepts; Adaline and Madaline perceptrons; back propagation; 
recurrent neural networks; self-organizing map; hands-on practice in 
using fuzzy logic and neural networks for engineering applications. 
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14-121-317 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 3(1-4-4) 
 Electromagnetic Engineering  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การวิเคราะห์เวกเตอร์  ไฟฟ้าสถิตและแม่แหล็กสถิตย์  กฎของคูลอมป์  กฎของเกาส์  

กฎของฟาราเดย์  กฎของบิโอ-ซาวารต์ และกฎของแอมแปร์  ศักย์ไฟฟ้าและ
เวกเตอร์ศักย์แม่เหล็ก  คุณสมบัติของตัวน าและฉนวน  วัสดุแม่เหล็ก  ตัวเก็บประจุ
และตัวเหนี่ยวน า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโดเมนเวลาและสมการของแมกซ์เวลล์ใน
รูปแบบของอนุพันธ์  อินทิกรัลและเฟสเซอร์  ปฏิบัติการวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 
Vector analysis; electrostatics and magnetostatics; Coulomb’s law; 
Gauss’s law; Faraday’s law; Biot-Savart and Ampere’s laws; electric 
potential and magnetic vector potential; properties of conductor and 
dielectrics; magnetic materials; capacitance and inductance; time-
varying electromagnetic fields and Maxwell’s equations in differential 
form; integral and phasor forms; hands-on practice in electromagnetic 
engineering. 
 

14-121-318 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับงานวิศวกรรม 3(1-4-4) 
 Numerical Methods for Engineering  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีการเชิงเลขส าหรับงานวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือหา

ความคลาดเคลื่อนและค าตอบของสมการ  ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น   
การแก้สมการเชิงเส้นโดยวิธีเก๊าซ์จอร์แดนอิลิมิเนชั่นและเก๊าซ์ไซดอล  การท าเคอร์ฟ
ฟิตติ้งด้วยวิธี ลีสท- ์สแควร์รีเกรสชั่น และอินเตอร์โพเลชั่น  การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข
โดยวิธีของรอมเบิร์ก เกาส์ ควอดราเจอร์ และนิวตั้น-โคท ควอดราเจอร์  ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการอนุพันธ์  ปฏิบัติการระเบียบวิธีเชิงเลขส าหรับงานวิศวกรรม 
Fundamentals of numerical methods for engineering by using computer 
in error analysis and solution; equations for linear and nonlinear 
systems; solving linear system by Gauss-Jordan elimination and Gauss-
Seidel method; curve fitting by least square regression and 
interpolation methods; Romberg integration, Gaussian quadrature, and 
Newton-Cote’s quadrature; numerical solution of differential equations; 
hands-on practice in numerical methods for engineering. 
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14-121-319 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 3(1-4-4) 
 Selected Topics in Electrical Power Engineering  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 เป็นวิชาที่จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  

หัวข้อที่เลือกเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและได้รับความยินยอมจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตร นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าและน าเสนอเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
The course provides students an opportunity to pursue special topics 
in the field of electrical power engineering. Topics selection depending 
upon student’s interest and consent of faculty members, progress 
report and final presentation must be completed in one semester. 
 

14-121-420 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(1-4-4) 
 Power System Protection  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 พ้ืนฐานการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง  องค์ประกอบหลักของระบบป้องกัน  

คุณลักษณะและการเลือกใช้รีเลย์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ และฟิวส์  การปอ้งกันกระแส
เกินและความผิดพร่องลงดิน  การปอ้งกันแบบผลต่าง  การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์
ระยะทาง  การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์น าทาง  การปอ้งกันมอเตอร์   
การปอ้งกันหม้อแปลง  การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  การป้องกันในเขตของบัส  
อุปกรณ์ป้องกันดิจิทัลเบื้องต้น  ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
Fundamentals of power system protection; main elements of 
protection systems; characteristics and selection of relays, circuit 
breakers, and fuse; over-current and earth fault protection; differential 
protection; transmission line protection by distance relaying; 
transmission line protection by pilot relaying; motor protection; 
transformer protection; generator protection; bus zone protection; 
basics of digital protection devices; hands-on practice in power system 
protection. 
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14-122-101 ทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-4-4) 
 Basic Skills in Electricity and Electronics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  วงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  แผ่นวงจรพิมพ์
และการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   
Workshop practice in basic electricity and electronics; safety in 
electrical and electronics works; electrical and electronic devices; basic 
electrical circuits; basic electronic circuits; electrical and electronics 
measuring instruments; using printed circuit board and electronic circuit 
assembly. 
 

14-122-102 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-4-4) 
 Electrical and Electronic Instrumentations  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หน่วยและมาตรฐานในระบบการวัด  ค่าความผิดพลาดในการวัด  เครื่องมือวัด

กระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  เครื่องมือวัดพลังงานและ
ก าลังไฟฟ้า  เครื่องวัดความต้านทาน  มัลติมิเตอร์  เครื่องวัดความถี่   
เครื่องวัดแบบบริดซ์  เครื่องก าเนิดสัญญาณ  ออสซิลโลสโคป  เครื่องวัดแบบดิจิทัล   
การสอบเทียบเครื่องมือวัด  ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Units and standards in measurement systems; measurement error; 
instrumentation for DC/AC current and voltage; electrical energy and 
power measurement; resistance meter; multi-meter; frequency meter; 
bridge meter; function generator; oscilloscope; digital meter;  
hands-on practice in electrical and electronic measuring instruments. 
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14-122-203 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(1-4-4) 
 Electronic Devices and Circuits  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  ลักษณะเฉพาะของกระแส-แรงดัน  การแปลงแรงดันเป็น

ความถี่และความถี่เป็นแรงดัน  การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด  
วงจรทรานซิสเตอร ์วงจรออปแอมป์ และวงจรแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า  
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  ปฏิบัติการอุปกรณ์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
Semiconductor devices; current-voltage characteristics; voltage-to-
frequency and frequency-to-voltage converters; design of diode 
circuits, transistor circuits, op-amp circuits, and power supply circuits; 
common use of electronic devices in daily life; hands-on practice in 
electronic devices and circuits. 
 

14-122-204 วงจรดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ 3(1-4-4) 
 Digital Circuits and Applications  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ระบบเลขฐาน  ลอจิกเกต พีชคณิตบูลีน และทฤษฎีของมอร์แกน  วงจรคอมบิเนชั่น   

โครงสร้างของวงจรรวมประเภท TTL และ CMOS  การเข้ารหัสและถอดรหัส   
การมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์  วงจรเปรียบเทียบ  ฟลิปฟลอป  วงจรเลื่อนข้อมูล  
ตัวนับแบบเข้าจังหวะและตัวนับแบบไม่เข้าจังหวะ  วงจรหน่วยความจ า  พ้ืนฐานและ
ประยุกต์ใช้ CPLD และ FPGA  ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 
Number systems; logic gates, Boolean algebra, and De Morgan’s 
theorem; combination circuits; TTL and CMOS integrated circuits; 
encoders and decoders; multiplexs and demultiplexs; comparator 
circuits; flip-flops; shift register; synchronous and asynchronous 
counters; memory circuits; basic CPLD and FPGA architecture and its 
application; hands-on practice in digital circuits. 
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14-122-205 ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(1-4-4) 
 Microcontroller Programming and IoT   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์  การควบคุมอินพุตและเอาท์พุต

ด้วยสัญญาณแบบดิจิทัลและแอนะล็อก  การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับโมดูล
เซ็นเซอร์ โมดูลไร้สาย โมดูลจอแสดงผล โมดูลหน่วยความจ าภายนอก   
การเขียนแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือสั่งการ
ควบคุมและแสดงผล  ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
Microcontroller control programing; I/O digital and analog controlling; 
the use of microcontroller with sensor, wireless, display, and memory 
modules; smart devices application programming and connecting to 
microcontroller for controlling and display; hands-on practice in 
microcontroller programming and IoT. 
 

14-122-206 อิเล็กทรอนิกส์เชิงประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 
 Application-Based Electronics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 นวัตกรรมระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคและเซนเซอร์  การประยุกต์ใช้งานวงจรรวมใน

งานวิศวกรรมสมัยใหม่เช่น วงจรขับและควบคุมมอเตอร์ วงจรรวมเพ่ือการจัดการ
ก าลังงาน วงจรรวมส าหรับระบบรับข้อมูลเข้า และวงจรรวมย่านความถี่วิทยุ   
โมดูลส าหรับประยุกต์ใช้งานด้านก าลังงานไฟฟ้าแบบฉลาด  โมดูลอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะส าหรับประยุกต์ใช้งานระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เชิงประยุกต์ใช้งาน 
Microelectromechanical systems (MEMS) and sensors innovation; 
integrated circuits applications to modern engineering such as motor-
control integrated circuits, power management integrated circuits, data 
acquisition integrated circuits, and radio-frequency integrated circuits, 
intelligent power modules; smart electronic modules for internet 
applications; hands-on practice in application-based electronics. 
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14-122-307 หลักการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 3(1-4-4) 
 Principles of Communications and Telecommunications 
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 องค์ประกอบของระบบสื่อสาร  สัญญาณและระบบ  เทคนิคการมอดูเลต  

การแพร่กระจายคลื่น  ระบบสื่อสารแอนะล็อก  ระบบสื่อสารดิจิทัล  การมัลติเพล็ก 
สัญญาณข้อมูล  โครงข่ายโทรคมนาคม  การสื่อสารเคลื่อนที่  การสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม  การสื่อสารข้อมูล  ปฏิบัติการเก่ียวกับระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
Elements of communication system; signal and system; modulation 
techniques; wave propagation; analog communication system; digital 
communication system; data signal multiplex; telecommunication 
network; mobile communication; satellite communication; data 
communication; hands-on practice in communication and 
telecommunication systems. 
 

14-122-308 การสื่อสารดิจิทัล 3(1-4-4) 
 Digital Communications  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการสื่อสารดิจิทัล  วงจรก าเนิดสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยม  วงจรสุ่มและคงค่า

สัญญาณ  การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล  การแปลงสัญญาณ
ดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก  การมอดเูลตสัญญาณพัลส์  การมอดูเลตแถบผ่าน  
การมอดูเลตแถบฐาน  การประยุกต์ใช้ในงานโทรคมนาคม  ปฏิบัติการการสื่อสาร
ดิจิทัล 
Principles of digital communications; square wave generator; sample 
and hold circuit; analog to digital converter (A/D); digital to analog 
converters (D/A); pulse modulation; bandpass modulation; baseband 
modulation; applications for telecommunication systems; hands-on 
practice in digital communication. 
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14-122-309 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3(1-4-4) 
 Smart Electronic Systems  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประมวลผลสัญญาณเสียงและภาพ  ระบบอินเทอร์เฟสใน

งานอิเล็กทรอนิกส์  มาตรฐานการรับส่งสัญญาณ USB Bluetooth และ Zigbee  
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบควบคุมของเครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์เซนเซอร์อัจฉริยะ  
การควบคุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย  การใช้ RFID ในระบบตรวจสอบ  MIFARE 
สมาร์ทการ์ด  ปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
Electronic digital signal processing; electronic interfacing; standards for 
USB Bluetooth and ZigBee; microcontroller in electrical appliance 
control system; intelligent sensor devices; remote control through the 
Internet; RFID inspection systems; MIFARE smart cards; hands-on 
practice in smart electronic systems. 
 

14-122-310 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3(1-4-4) 
 Telephone Engineering  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการของระบบโทรศัพท์  การให้สัญญาณในข่ายวงจรโทรศัพท์  เทคโนโลยีการ

สวิตชิ่ง  ระบบข่ายวงจรโทรศัพท์สาธารณะ  การติดตั้งและการโปรแกรมตู้สาขาแบบ 
PABX และ IPBX  การวางแผนข่ายวงจร  โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล  
ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เทคโนโลยีบรอดแบนด์ ADSL และ VDSL;  
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคหน้า  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรศัพท์ 
Principles of telephone system; signaling in telephone network; 
switching technology; public switched telephone network (PSTN); PBX 
and IP-PBX installation and configuration; network planning; ISDN 
system; internet telephone system; ADSL and VDSL broadband 
technology; next generation mobile telephone system; hands-on 
practice in telephone engineering. 
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14-122-311 โครงข่ายสื่อสารทางแสง 3(1-4-4) 
 Optical Communications Network  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การสร้างและพัฒนาเส้นใยแก้วน าแสง  อุปกรณ์ทางแสงในระบบสื่อสาร   

การขยายสัญญาณแสง  เทคนิคการชดเชยการกระจายระหว่างโหมดแสง   
เทคนิคการกล้ าสัญญาณแสง  ระบบ WDM  ระบบ SDH/SONET  อุปกรณ์และ
ระบบโครงข่ายสื่อสารทางแสง  ระบบเครือข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ และ
ระบบสื่อสารทางแสง FTTH  ปฏิบัติการโครงข่ายสื่อสารทางแสง 
Fiber optic production and development; optical devices in 
communication systems; optical signal amplifications; chromatic 
dispersion compensation techniques; optical modulation techniques; 
wavelength division multiplex (WDM) systems; SDH/SONET systems; 
passive optical network (PON) and fiber to the home (FTTH) systems; 
hands-on practice in optical communications network. 
 

14-122-312 บล็อกแอคทีฟส าหรับระบบโทรคมนาคม 3(1-4-4) 
 Active Building Block for Telecom System  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 พ้ืนฐานของมอสเฟต  วงจรออปแอมป์  วงจรสะท้อนกระแส  วงจรสายพานกระแส  

วงจรขยายความน าถ่ายโอนสายพานกระแส  วงจรขยายความน าถ่ายโอนสายพาน
กระแสควบคุมได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  การออกแบบวงจรบล็อกแอคทีฟในงาน
ด้านโทรคมนาคม  ปฏิบัติการบล็อกแอคทีฟส าหรับระบบโทรคมนาคม 
Fundamentals of MOSFET; operation amplifier (op-amp) circuit; current 
mirror circuit; current conveyor circuit; current conveyor 
transconductance amplifier (CCTA) circuit; current controlled current 
conveyor transconductance amplifier (CCCCTA) circuit; active building 
block design for telecommunication; hands-on practice in active 
building block for telecom system. 
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14-122-313 วงจรรวมแอนะล็อกและการประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 
 Integrated Analog Circuits and Applications  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ  วงจรตรวจระดับสัญญาณค่าเข้าใกล้ศูนย์   

ชมิทท์ทริกเกอร์  วงจรก าเนิดสัญญาณสี่เหลี่ยม  วงจรก าเนิดสัญญาณสามเหลี่ยม             
วงจรก าเนิดสัญญาณฟันเลื่อย  วงจรออสซิเลเตอร์ควบคุมด้วยแรงดัน  เฟสล็อกลูป  
วงจรแปลงแรงดันเป็นความถี่และวงจรแปลงความถี่เป็นแรงดัน  วงจรสุ่มและคงค่า
สัญญาณ  วงจรแอนะล็อกสวิตช์  ปฏิบัติการวงจรรวมแอนะล็อกและการประยุกต์ใช้
งานใช้งาน 
Comparator circuit; zero-crossing detectors; Schmitt triggers; square-
wave generator; triangular-wave generator; sawtooth-wave generator; 
voltage-controlled oscillators; phase-lock loop; voltage to frequency 
and frequency to voltage converters; sample-and-hold circuit; analog 
switch circuit; hands-on practice in integrated analog circuits and 
applications. 
 

14-122-314 การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 3(1-4-4) 
 Printed Circuit Board Design  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ชนิดและส่วนประกอบของแผ่นวงจรพิมพ์  แนวคิด เครื่องมือ และวิธีการออกแบบ

วงจรพิมพ์  การออกแบบผังงาน  การออกแบบโครงร่าง การจัดองค์ประกอบ และ
การสร้างต้นแบบ  การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ  เครื่องมือใน
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  การติดตั้งและการจัดองค์ประกอบ  ฝึกปฏิบัติการใช้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแบบผังงาน การออกแบบโครงร่าง  
การใช้สัญลักษณ์ และการจัดผังวงจร 
Types and components of printed circuit board; concepts, tools, and 
methodology of PCB design; designing flow charts; schematic designing, 
layout designing, and prototypes designing; CAD software solutions; 
CAD software design tools; software setting and configuration; hands-on 
practice in using CAD software for designing schematics, layouts, 
symbols, and circuit diagrams. 
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14-122-315 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 
 Smart Electronics Systems and Applications  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนะน าเทคโนโลยีรถยนต์อัจฉริยะ  เซนเซอร์ต่าง ๆ ของรถยนต์  ระบบประมวลผล

ภาพเพ่ือช่วยในการขับเคลื่อน  ระบบควบคุม CAN Bus การควบคุมและการตัดสิน 
ใจอัจฉริยะ  แนวคิดระบบบ้านอัจฉริยะ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม  
การผลิต การตรวจสอบ การขนส่งสินค้า และสมาร์ทฟาร์ม  ปฏิบัติการระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน 
Introduction to intelligent vehicle technologies; vehicle sensors, 
computer vision for driver assistant systems; CAN Bus Control system; 
intelligent vehicle decision and control; concepts of intelligent 
residential building; intelligent industrial electronics for production 
industry, logistics, and smart farm; hands-on practice in applications of 
smart electronics system. 
 

14-122-316 ระบบควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 3(1-4-4) 
 Robot Control System in Industry  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม  

เซนเซอร์อัจฉริยะส าหรับงานอุตสาหกรรมการผลิต  แมชชีนวิชันด้วยกล้องแบบ  
2 มิติและ 3 มิติ การตรวจสอบวัตถุแบบ 3 มิติ  ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
ส าหรับงานเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม  การควบคุมการ
เคลื่อนที่ของแขนกล  ปฏิบัติการระบบควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 
Control system programing for robots and automatic machines in 
industry; smart sensor applications in manufacturing industry; machine 
vision with 2D and 3D camera; 3D object inspection; hydraulic and 
pneumatic systems for robots and automatic machines; motion control 
of a robotic arm; hands-on practice in robot control system in industry. 
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14-122-317 โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 5 3(1-4-4) 
 5G Mobile Communications  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประวัติและการพัฒนาการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่าย  วิวัฒนาการของระบบ

โทรศัพท์ เคลื่อนที่จากยุคที่ 1 ถึงยุคที่ 5  การเข้าถึงโครงข่ายวิทยุในยุคที่ 5  
สถาปัตยกรรมโครงข่าย มาตรฐาน แนวคิด สเปคตรัมความถี่วิทยุ เครือข่ายการ
ส่งผ่าน แกนหลักเครือข่าย และอุปกรณ์เชื่อมต่อ  ฝึกปฏิบัติการการประยุกต์ใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคท่ี 5 
History and development of mobile communications and networks 
systems; evolution of mobile generation technology from 1G to 5G; 
fifth generation radio access network; network architecture, 
standardization, concept, radio frequency spectrum, transport network, 
core network, and connected devices; hands-on practice in 
applications of 5G mobile communications. 

   
14-122-418 อิเล็กทรอนิกส์ทางเสียงและภาพ 3(1-4-4) 
 Audio and Video Electronics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาณและคลื่นเสียง  ลักษณะและคุณสมบัติของไมโครโฟน  

ปรีแอมป์และอินพุต  แหล่งก าเนิดสัญญาณชนิดต่าง  วงจรขยายก าลังแบบต่าง ๆ  
การผสมสัญญาณเสียง  ระบบหลายแชนแนล  เสียงในระบบดิจิทัล การบันทึกระบบ
เสียงทางดิจิทัลและสื่อบันทึกทางดิจิทัล  เทคโนโลยีจอแสดงผลแอนะลอกและดิจิทัล  
จอแสดงผลความสว่างสูง  การควบคุมภาพและเสียงด้วยสมองกลฝังตัว   
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ทางเสียงและภาพ 
Fundamentals of signals and soundwave; microphones characteristics; 
pre-amps and inputs; signal sources; power amplifiers; sound mixer; 
multichannel sound system; digital audio; digital recorder and media; 
analog and digital display technology; RGB LED display; embedded 
system for sound and display control; hands-on practice in audio and 
video electronics. 
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14-123-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3(1-4-4) 
 Computer Technology and Equipment  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์รอบข้าง  ความหมายและชนิดของ

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ พิเพิลแวร์ และมัลแวร์  ระบบปฏิบัติการ   
โปรแกรมประยุกต์  การส ารองและการเรียกคืนข้อมูล  การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล  การแบ่งปันข้อมูล  การประมวลผลแบบคลาวด์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย  ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
Main components of computer; computer peripherals; meaning and 
types of hardware, software, firmware, peopleware and malware; 
operating systems; application programs; backup rotation schemes; 
information security; information sharing; cloud computing; computer 
networks; wireless communication device technology; hands-on practice 
in computer technology and equipment. 
 

14-123-202 การออกแบบซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 
 Software Design and Applications  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่  การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์  

การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี  การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
การเขียนซอฟต์แวร์ด้วยภาษาระดับสูง  การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ด้วยภาษา
ระดับสูง  ปฏิบัติการการออกแบบซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้งาน 
Basic structure of modern computer systems; data representation in 
computer; algorithmic problem solving; software design and 
development methodologies; characteristics, features, and applications 
of high level programming language; hands-on practice in software 
design and applications. 
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14-123-203 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(1-4-4) 
 Data Communication and Networking  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล  การส่งสัญญาณข้อมูลแบบต่าง ๆ   

เทคนิคการรหัสข้อมูล  เทคนิคการมอดูเลชัน  สถาปัตยกรรมของโพรโทคอลที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสาร  การตรวจจับข้อผิดพลาดและแก้ไขสัญญาณในระบบสื่อสารข้อมูล  
การควบคุมการไหลของข้อมูลด้วยวิธีการร้องขอข้อมูลอัตโนมัติ   
เทคนิคการมัลติเพล็กซ์สัญญาณ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โพรโทคอล 
TCP/IP  เครือข่ายไร้สายของระบบ LAN  การจัดการเครือข่ายแบบอัตโนมัติ  
ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 
Fundamental of data communication; data transmission modes; signal 
encoding techniques; modulation techniques; protocol architectures; 
error detections and error corrections; flow control and automatic repeat 
request; multiplexing techniques; TCP/IP protocol for computer network 
systems; wireless LAN systems; network automation; hands-on practice in 
data communication and networking. 
 

14-123-304 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิศวกรรม  3(1-4-4) 
 Information Technology for Engineering  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การชี้แนะและควบคุมของอาจารย์

เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์  การจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  
ประเภทของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  การติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์   
การใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับส านักงานทั่วไป  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต  ระบบสารสนเทศและระบบจัดการฐานข้อมูล  การดูแลบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิศวกรรม 
Self–learning of computer architecture from electronic sources under 
instructor’s supervision; data storages in computer system; computer 
software classifications; computer software installation and usages; office 
software usages, computer network; internet surfing; information and 
database management systems; basic computer maintenances; hands-on 
practice in formation technology for engineering. 
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14-123-305 การออกแบบระบบดิจิทัลอัตโนมัติ 
Digital Systems Design Automation 

3(1-4-4) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 พ้ืนฐานการออกแบบระบบดิจิทัลอัตโนมัติ  หลักการ องค์ประกอบ และวิธีการ

ออกแบบระบบดิจิทัลอัตโนมัติ  การจ าลองวงจรตรรกะ  โปรแกรมช่วยการออกแบบ  
เทคนิคการแบ่งแยกวงจร  การวางต าแหน่งและการจัดเส้นทางของวงจรดิจิทัล   
การใช้ซอร์แวร์ส าหรับการออกแบบวงจรรวม  การใช้ภาษา VHDL  การสังเคราะห์
ทางตรรกะ  การลดรูปวงจรตรรกะหลายระดับให้มีรูปแบบที่ง่ายที่สุด  ปฏิบัติการ
การออกแบบระบบดิจิทัลอัตโนมัติ 
Introduction to digital and system design; principles, components, and 
methodologies for digital and system design; logic circuit simulation; 
automation design programs; circuit partitioning techniques; 
component placing and routing of digital circuits; using electronic 
design automation (EDA) tools; using VHDL; logic synthesis and 
multilevel logic minimization; hands-on practice in digital systems 
design automation. 
 

14-123-306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  3(1-4-4) 
 Web Services Technology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 พ้ืนฐานเว็บเซอร์วิส  โครงสร้างการค านวณแบบกระจาย  พื้นฐานเอ็กซ์เอ็มแอล   

โพรโทคอลเอสโอเอพี การอธิบายเว็บเซอร์วิส  การลงทะเบียนและการค้นพบ     
เว็บเซอร์วิส  การอ้างถึงและการแจ้งเตือน  สถาปัตยกรรมที่เน้นการให้บริการ  
กระแสงานและกระบวนประมวลผลกระแสงาน  กระบวนการจัดการทรานแซ็กชั่น  
การปกป้องเว็บเซอร์วิส  วงจรการพัฒนาเว็บเซอร์วิส  ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคโนโลยี
เว็บเซอร์วิส 
Fundamentals of web services; distributed computing infrastructure; 
brief overview of XML; simple object access protocol; describing web 
services; registering and discovering web services; addressing and 
notification; service-oriented architecture; workflows and workflow 
processing; transaction processing; securing web services; web services 
development lifecycle; hands-on practice in web services technology. 
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14-123-307 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นพื้นฐาน  3(1-4-4) 
 Foundations of Computer Graphics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนะน าคอมพิวเตอร์กราฟิกส์อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล  การใช้โอเพนจีแอล     

การเขียนโปรแกรมกราฟิกส์  อุปกรณ์กราฟิกส์และการควบคุม  รูปทรงเรขาคณิต
และการสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ  การพิจารณาก าหนดพ้ืนผิวที่ปรากฏ   
การเขียนภาพวิว  แสงและสี  การคลิป  การแสดงผิวที่ปกปิด  การส่องแสงและการ
เรนเดอร์ผิว  ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกข้ันพ้ืนฐาน 
An overview of computer graphics algorithms and data structures; basic 
OpenGL applications; graphics programming; graphic devices ad their 
controls; geometrical objects and transformation in 2D and 3D; visible 
surface determination; viewing, light and color, clipping, and hidden 
surface removal; illumination and surface rendering; hands-on practice 
in computer graphics. 
 

14-123-308 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล 3(1-4-4) 
 Digital Image Processing  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัลเน้นขั้นตอนวิธีในบริบทของการประยุกต์ 

การใช้งานจริง ได้แก่ การประมวลผลภาพ การแปลงฮิสโตแกรม การขจัดสัญญาณ
รบกวน การตรวจจับขอบ การปรับแต่งภาพ การแบ่งส่วนภาพ การเข้ารหัสของภาพ
ด้วยคอมพิวเตอร์ การบีบอัดข้อมูลรูปภาพสี การแทนวัตถุในรูปภาพ  การรู้จ าวัตถ ุ 
ปฏิบัติการการประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล 
Digital image processing emphasizes on image processing algorithms in 
the context of real-world applications such as image processing, 
histogram transformation, noise reduction, edge detection, image 
enhancement, image segmentation, image coding, image compression, 
color image representation, object representation and recognition; 
hands-on practice in digital image processing. 
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14-123-309 การผลิตเกมดิจิทัล 3(1-4-4) 
 Digital Game Productions  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประวัติและวิวัฒนาการอุตสาหกรรมเกม  กระบวนการผลิตเกม  การจัดประเภทของ

เกม  ทฤษฎีความหรรษา  ทฤษฎีการออกแบบเกม  การออกแบบสภาพแวดล้อม  
การด าเนินเรื่องแบบปฏิสัมพันธ์  ตัวละครดิจิทัล  เครื่องมือพัฒนาเกม  แพลตฟอร์ม
เกม  การแปลงแพลตฟอร์ม  ปฏิบัติการการผลิตเกมดิจิทัล 
History and evolution of gaming industry; game production process; 
game genre; theories of fun; theories of game design; environment 
design; interactive story; digital character; game development tools; 
game platforms; platform transformations; hands-on practice in digital 
game productions. 
 

14-123-310 อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 
 Wireless Electronics and Applications  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย  ทฤษฎีสายส่ง  แผนภูมิสมิทธ์  โครงข่ายแบบหลายพอร์ต  

เอส-พารามิเตอร์  โครงข่ายเขา้คู่  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่วิทยุ  พื้นฐาน
การสื่อสารแบบไร้สาย  สถาปัตยกรรมของระบบรับส่งสัญญาณแบบไร้สาย  การรับ-ส่ง
ข้อมูลด้วยแสงอินฟราเรด  เครือข่ายไร้สายแบบรังผึ้ง  ระบบโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย  
บลูทูธ  ซิกบี  ระบบระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ  ระบบส่งพลังงานแบบไร้สาย   
การประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบสมองกลฝังตัว  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ไร้สายและ
การประยุกต์ใช้งาน 
Wireless electronic basics; transmission line theory; Smith chart; multi-
port network; S-parameters; matching network; radio frequency 
components; radio communication basics; transceiver architecture; 
infrared communication; cellular network; wireless LAN; Bluetooth; 
ZigBee; radio frequency identification (RFID); wireless power transfer; 
embedded system; hands-on practice in wireless electronics and 
applications. 
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14-123-311 ระบบเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูล  3(1-4-4) 
 Database Management Technology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล  แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  แบบจ าลอง

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์  ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง  ความมั่นคงและคงสภาพของ
ฐานข้อมูล  ภาวะพร้อมกัน  การประมวลผลรายการและการปรับค่าค าร้องขอพอเหมาะ  
เทคนิคการบริหารฐานข้อมูล เช่น การติดต้ัง การก าหนดค่ามาตรฐาน    
การสร้างฐานข้อมูล การย้ายข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การบริหาร
จัดการบัญชีผู้ใช้งาน การปรับค่าระบบ การส ารองและการกูค้ืน   
ปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูล 
Database system architecture, relational database models, object-
relational database models, structured query languages, database 
securities and integrities, concurrency, transaction processing, and query 
optimization, database administration techniques: installation, 
configurations, creating databases, migrating data, database object 
management, user account management, system tuning, backup and 
recovery; hands-on practice in database management technology 
relational-object database models. 
 

14-123-312 ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 
 Embedded System for Applications  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ภาพรวมของสถาปัตยกรรมสมองกลฝังตัว  เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว   

การจัดการโครงสร้างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ภาษาท่ีใช้ส าหรับการเขียนโปรแกรม  
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมส าหรับควบคุมการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติตาม
ความต้องการของผู้ใช้  การใช้ระบบสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ  
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัว 
Overview of embedded system architecture; embedded system 
technologies; management of software and hardware structures; 
languages used for programming; circuit design and programming for 
automatic machinery according the user’s requirement; using 
embedded system in industrial automation; hands-on practice in 
embedded system applications. 
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14-123-313 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 
 Internet of Things and Applications  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนวคิดของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  คุณลักษณะและสถาปัตยกรรมของ

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  โพรโทคอลของการติดต่อสื่อสารส าหรับอินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง  การออกแบบระดับลอจิกของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  เครือข่ายเซ็นเซอร์
ไร้สาย  การประมวลผลคลาวด์  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  ระบบสมองกลฝังตัว  
ระดับชั้นของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  การประยุกต์ใช้งานและเทคโนโลยีของ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เช่น ฟาร์มอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ และระบบบริการ
สุขภาพอัจฉริยะ  ปฏิบัติการประยุกต์การใช้งานอินเตอร์เน็ตของ 
สรรพสิ่งและระบบอัจฉริยะ 
Concepts of Internet of things (IoT); characteristics and architecture of 
IoT; communication protocols for IoT; logical design of IoT; wireless 
sensor networks; Cloud computing; big data analytics; embedded 
systems; IoT levels; applications and technologies of IoT such as smart 
farming, smart cities, and smart health care systems; hands-on practice 
in IoT and smart applications. 
 

14-123-314 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 3(1-4-4) 
 Computer Security  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 เทคนิคของการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์  พ้ืนฐานการเข้ารหัสข้อมูล  

รหัสผ่านและการยืนยันตัวตน  ความเป็นส่วนตัว  การแบ่งส่วนเครือข่าย   
เครือข่ายส่วนตัวเสมือน  การเพ่ิมความแข็งแกร่งให้ระบบ  การประเมินหาจุดอ่อน  
ระบบการตรวจสอบและป้องกันผู้บุกรุก  ไฟรว์อลล์  โครงสร้างพ้ืนฐานของกุญแจ
สาธารณะ  การบริหารความปลอดภัยและการประกันความปลอดภัย   
ปฏิบัติการเก่ียวกับความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 
Computer security techniques; basic cryptography; passwords and 
authentication; information privacy; network partitioning; virtual private 
networks; platform hardening; vulnerability assessment; verification and 
intruder protection system; firewalls; public key infrastructures; security 
managements and security assurance; legal and ethical issues in 
security; hands-on practice in computer security applications. 
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14-123-315 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  3(1-4-4) 
 Web Application Development  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษาโปรแกรมปัจจุบัน เทคโนโลยีเว็บ 

และเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับเว็บแอพพลิเคชันรวมทั้ง  
เว็บเบราเซอร์ เว็บเซอร์เวอร์ และเครื่องบริการข้อมูล  วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
ของ HTML CSS และ JavaScript; การเขียนโปรแกรมที่จะเกิดการประมวลผลที่
เครื่องให้บริการด้วยภาษา PHP and Python; การติดตั้งและการจัดการเว็บเซอร์
เวอร์  ปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
Principles of design and development website using current 
programming languages, technologies, and tools; software used for 
web applications including web browsers, web servers, and database 
servers; the syntax and semantics of HTML, CSS, and JavaScript; server 
side development with PHP and Python; web server installation and 
management; hands-on practice in web application development. 

  
14-124-301 การฝึกงานทางด้านไฟฟ้า 3(320) 
 Internship in Electricity  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การหาประสบการณ์ในการท างานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าในองค์กรเอกชนหรือ

ภาครัฐ โดยน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการท างาน ภายใต้ค าแนะน าของผู้
ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 
ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์ การจัดท ารายงานสรุปและการน าเสนอเพ่ือการประเมินผล 
Work experience in the field of electrical technology in either the 
public or private sectors by applying classroom knowledge and skills in 
working under the supervision of both an approved internship provider 
and a faculty advisor for a period not less than 320 hours or 8 weeks; a 
final written report, and oral presentation for evaluation. 
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14-124-402 โครงงาน 3(1-4-4) 
 Project  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 วิชาโครงงานเปิดโอกาสให้นักศึกษาน าความรู้ทางทฤษฎีในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ใน

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทางเทคโนโลยีไฟฟ้า  นักศึกษาอาจจัดท าโครงงานตาม
ล าพังหรือเป็นกลุ่มโดยขอบข่ายของงานประกอบด้วย เทคนิควิธีในการวิเคราะห์
ปัญหา การออกแบบ การสร้างต้นแบบ การผสมผสาน การแก้ปัญหา การทดสอบ
โครงงาน การน าเสนอ และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
The course provides students an opportunity to demonstrate 
theoretical knowledge learned from the program and apply it to solve 
actual problems in the field of electrical technology. Student will work 
individually or in small teams on a project work which covered 
technical methods for analyzing, designing, prototyping, synthesizing, 
troubleshooting, testing a project work, project presentation, and 
writing a final report. 
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      3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
         3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2563 2564 2565 2566 

วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง 
1 นายฐาปนคิ ตีระพันธ ์

1 9399 001x xx x 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

2557 
2554 

อาจารย ์ 135 210 210 300 

2 นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล 
3 8417 0054x xx x 

ค.อ.ม. 
 

อส.บ. 

ไฟฟ้า 
 
เครื่องมือวัดและควบคุม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2553 
 

2549 

อาจารย ์ 135 210 210 300 

3 นายวิชาญ เพชรมณี 
3 8401 0021x xx x 

วศ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2549 
 

2541 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

135 210 210 300 

วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
4 นางสาวบุษราคัม ทองเพชร 

3 9501 0042x xx x 
ปร.ด. 

 
ค.อ.ม. 

 
วท.บ. 

วิจัยและพัฒนาการสอน
เทคนิคศึกษา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2555 
 

2549 
 

2543 

อาจารย ์ 135 210 210 300 

5 นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิร ิ
3 9206 0023x xx x 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

ไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2550 
 

2545 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

120 120 210 300 
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84 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2563 2564 2565 2566 

6 นายปิยะ  ประสงค์จันทร์ 
3 9005 0004x xx x 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

การบริหารงาน
อาชีวศึกษา 
ไฟฟ้าสื่อสาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2543 
 

2538 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

150 150 210 210 

        
               3.2.2 อาจารย์ผูส้อน  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2563 2564 2565 2566 

1 นายกรภัทร เฉลิมวงศ ์
3 9011 0106x xx x 

ค.อ.ม. 
 

อส.บ. 

ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส ์
 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2554 
 

2547 

อาจารย ์ 120 300 300 300 

2 นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล 
3 8417 0054x xx x 

ค.อ.ม. 
 

อส.บ. 

ไฟฟ้า 
 
เครื่องมือวัดและควบคุม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2553 
 

2549 

อาจารย ์ 135 210 210 300 

3 นายฐาปนิค ตีระพันธ์ 
1 9399 0011x xx x 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

2557 
2554 

อาจารย ์ 135 210 210 300 

4 นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิร ิ
3 9206 0023x xx x 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

ไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
 

2550 
 

2545 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

120 120 210 300 
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85 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2563 2564 2565 2566 

5 นายปิยะ ประสงค์จันทร์ 
3 9005 0004x xx x 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

การบริหารงาน
อาชีวศึกษา 
ไฟฟ้าสื่อสาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2543 
 

2538 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

150 150 210 210 

6 นายกระวี อนนตร ี
3 9011 0090x xx x 

ค.อ.ม. 
 

อส.บ. 

ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส ์
 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

2554 
 

2551 

อาจารย ์ 150 150 210 210 

7 นางสาวบุษราคัม ทองเพชร 
3 9501 0042x xx x 

ปร.ด. 
 

ค.อ.ม. 
 

วท.บ. 

วิจัยและพัฒนาการสอน
เทคนิคศึกษา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2555 
 

2549 
 

2543 

อาจารย ์ 135 210 210 300 

8 นายวิชาญ เพชรมณี 
3 8401 0021x xx x 

วศ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2549 
 

2541 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

135 210 210 300 

9 นางสาววาสณา  บุญส่ง 
3 8099 0004x xx x 

Ph.D. 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

Electrical and 
Electronic Engineering 
ไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
 
 

2559 
 
 

2550 
 

2545 
 

อาจารย ์ 135 210 210 300 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2563 2564 2565 2566 

10 นายธนสัถ์ นนทพุทธ 
3 90110 130x xx x 

วศ.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2560 
 

2550 
 

2548 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

120 300 300 300 

11 นายสมพงษ์ แก้วหวัง 
3 9308 0022x xx x 

ค.อ.ม. 
 

ปทส. 

ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส ์
 
ไฟฟ้าสื่อสาร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่

2554 
 

2547 

อาจารย ์ 120 300 300 300 

12 นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา 
3 1015 0206x xx x 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

การบริหารงาน
อาชีวศึกษา 
ไฟฟ้าสื่อสาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2544 
 

2528 

อาจารย ์ 90 90 90 90 

13 นายปิติพงศ ์เกิดทิพย ์
3 9099 0075x xx x 

ค.อ.ม. 
 

อส.บ. 

ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส ์
 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

2554 
 

2549 

อาจารย ์ 150 150 210 210 

14 นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ 
1 8013 0002x xx x 

ค.อ.ม. 
 

วศ.บ. 

ไฟฟ้า 
 
ไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2553 
 

2549 

อาจารย ์ 120 270 270 270 

15 นางสาวฤทัย ประทุมทอง 
3 9004 0020x xx x 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

ไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตนนทบุร ี
 
 

2554 
 

2545 

อาจารย ์ 150 150 210 210 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2563 2564 2565 2566 

16 นางวรลักษณ์ แก้วเอียด 
1 9099 0014x xx x 

ศศ.ม. 
 

กศ.บ. 

จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 
จิตวิทยาการแนะแนว 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2557 
 

2554 

อาจารย ์ 150 150 210 210 

17 
 

นางสาวฉารฝี๊ะ หัดย ี
1 9003 0008x xx x 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวิจัยและประเมิน 
การวัดและประเมินทาง
การศึกษา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2557 
2552 

อาจารย ์ 150 150 210 210 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา)  
 4.1 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ 
  4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                 1. แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                 2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                 3. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ  
                 4. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด 
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการเหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
                 5. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยี
และดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 
มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ 
การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบ
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์  (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ช น แ ห่ งก า ร
เรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
                 6. มีความรู้และเนื้อหาในวิชาชีพ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ อย่าง
ลึกซึ้ง ถ่องแท้ รวมทั้งบริบทของอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเฉพาะต่าง ๆ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา การ
สร้าง การพัฒนากระบวนการขั้นตอนในการท างาน โดยค านึงถึงผลดีและผลเสีย ความปลอดภัยของ
อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภค สามารถติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการที่เกี่ยวข้องและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 
                 7. เข้าใจชุมชน เข้าใจชีวิต มีความรู้ บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เข้าใจโลก
และการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการ
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เปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
                 8. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
                 9. ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
                 10. สามารถคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ จาก
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
                 11. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
                 12. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง ผลิตภาพ หรือ
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน สถานประกอบการและสังคม 
                 13. ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ในวิชาชีพ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์ 
                 14. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
                 15. สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย 
ทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
                 16. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปหรือแอปพลิเคชันหรือ
แพลตฟอร์มรวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การท างาน 
และการประชุม รวมทั้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับ
และส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
                 17. สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
                 18. สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะ
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การรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการท างานแบบร่วมมือ และด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.1.2  ช่วงเวลา  
                 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3 
  4.1.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
                 วิชา 14-124-301 การฝึกงานทางด้านไฟฟ้า จัดเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์  
 4.2 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                 1. แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                 2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                 3. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ  
                 4. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด 
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการเหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
                 5. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยี
และดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 
มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ 
การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบ
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ช น แ ห่ งก า ร
เรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
                 6. มีความรู้และเนื้อหาในวิชาชีพ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ อย่าง
ลึกซึ้ง ถ่องแท้ รวมทั้งบริบทของอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเฉพาะต่าง ๆ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา การ
สร้าง การพัฒนากระบวนการขั้นตอนในการท างาน โดยค านึงถึงผลดีและผลเสีย ความปลอดภัยของ
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อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภค สามารถติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการที่เกี่ยวข้องและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 
                 7. เข้าใจชุมชน เข้าใจชีวิต มีความรู้ บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เข้าใจโลก
และการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
                 8. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
                 9. ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
                 10. สามารถคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ จาก
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
                 11. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
                 12. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง ผลิตภาพ หรือ
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน สถานประกอบการและสังคม 
                 13. รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 
                 14. ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ในวิชาชีพ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์ 
                 15. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
                 16. มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
                 17. วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
                 18. สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย 
ทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
                 19. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปหรือแอปพลิเคชันหรือ
แพลตฟอร์มรวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การท างาน 
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และการประชุม รวมทั้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับ
และส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
                 20. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และสอนงาน ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน หรือหลักสูตร
ฝึกอบรม วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน และ/
หรือสถานประกอบการ ใช้สื่อและเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค ์
                 21. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดการเรียนรู้ หรือ
สอนงานได้อย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติหรือที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือต่างวัฒนธรรม 
                 22. จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด การ
ท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการ
ท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และพัฒนา 
                 23. สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
                 24. สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะ
การรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการท างานแบบร่วมมือ และด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2.2  ช่วงเวลา  
                 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 1 
                 ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
                 ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 
                 ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
  4.2.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
                 ครั้งที่ 1 วิชา 14-102-101  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 จัดเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง 
หรือ 4 สัปดาห์  
                 ครั้งที่ 2 วิชา 14-102-102  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 จัดเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง 
หรือ 4 สัปดาห์  
                 ครั้งที่ 3 วิชา 14-102-303  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 จัดเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง 
หรือ 4 สัปดาห์  
                 ครั้งที่ 4 วิชา 14-102-404  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
          วิชาโครงงานเปิดโอกาสให้นักศึกษาน าความรู้ทางทฤษฎีในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทางเทคโนโลยีไฟฟ้า  นักศึกษาอาจจัดท าโครงงานตามล าพังหรือเป็นกลุ่มโดย
ขอบข่ายของงานประกอบด้วย เทคนิควิธีในการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ การสร้างต้นแบบ        
การผสมผสาน การแก้ปัญหา การทดสอบโครงงาน การน าเสนอ และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
          1. แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
          2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
          3. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด 
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการเหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
          4. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูร
ณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์  (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ช น แ ห่ งก า ร
เรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
          5. มีความรู้และเนื้อหาในวิชาชีพ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ อย่างลึกซึ้ง 
ถ่องแท้ รวมทั้งบริบทของอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
สาขาวิชาเฉพาะต่าง ๆ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา การสร้าง การ
พัฒนากระบวนการขั้นตอนในการท างาน โดยค านึงถึงผลดีและผลเสีย ความปลอดภัยของอุปกรณ์ 
ผลิตภัณฑ์และชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภค สามารถติดตามความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการที่เก่ียวข้องและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้
และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 
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          6. เข้าใจชุมชน เข้าใจชีวิต มีความรู้ บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เข้าใจโลกและการ
อยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนา
ตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
          7. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
          8. สามารถคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ จากแหล่งข้อมูล 
ที่หลากหลายอย่างรู้ เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มี ส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
          9. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
          10. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง ผลิตภาพ หรือ
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน สถานประกอบการและสังคม 
          11. ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ในวิชาชีพ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์ 
          12. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
          13. วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
          14. สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย ทั้งการ
พูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
          15. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปหรือแอปพลิเคชันหรือ
แพลตฟอร์มรวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การท างาน 
และการประชุม รวมทั้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับ
และส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
          16. สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
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         17. สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้
เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการท างานแบบร่วมมือ และด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  วิชา 14-124-402 โครงงาน จ านวน 3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  
          5.5.1 ก าหนดอาจารย์ประจ าวิชาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาโครงงาน/งานวิจัย 
          5.5.2 ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน/งานวิจัย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสัมพันธ์กับ
ข้อเสนอโครงงาน/งานวิจัยของนักศึกษา 
          5.5.3 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินผลโครงงาน/งานวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่
ประเมินผลข้อเสนอโครงงาน/งานวิจัย และโครงงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีอาจารย์ประจ าวิชาเป็นผู้
ประสานงาน 
          5.5.4 ก าหนดแผนด าเนินการของวิชาโครงงาน/งานวิจัย โดยอาจารย์ประจ าวิชา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
          5.6.1 นักศึกษาน าเสนอข้อเสนอโครงงาน/งานวิจัย และโครงงาน/งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะ
กรรมการฯ  
          5.6.2 ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงงาน/งานวิจัย และโครงงาน/งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพ่ือให้งานมีความถูกต้องและมีคุณภาพมากขึ้น ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการฯ ก าหนด 
          5.6.3 คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลจากการน าเสนอโครงงาน/งานวิจัย และจาก
โครงงานฉบับสมบูรณ์ โดยผลการประเมินต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในคู่มือของโครงงาน/งานวิจัย 
ซึ่งผลงานต้องมีคุณภาพไม่ต่ ากว่าระดับดี และส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
6. กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
    กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหาร
จัดการให้บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง  ๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ 
    1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู 
    2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
    3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
    4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
    5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
    6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
    7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
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    8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
    9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
    10. กิจกรรมทางวิชาการ 
    11. กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีความเป็นครูอาชีวศึกษามืออาชีพ
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมในชุมชน 

1) พัฒนาความเป็นครูอาชีวศึกษามืออาชีพที่สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
2) ส่งเสริมการท าโครงงานในทุกรายวิชา หรือแก้โจทย์ปัญหาที่
ได้รับจากชุมชน  
3) ส่งเสริมให้มีการประกวดผลงานของนักศึกษาที่ใช้ประโยชน์ได้
จริงในระดับชุมชน 

2) มีความเป็นผู้น าในการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม
ของภาคใต้ 

1) ส่งเสริมให้ท ากิจกรรมในพ้ืนที่ภาคใต้ที่ก่อให้เกิดการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ร่วมกับ การพัฒนานวัตกรรม การบริการ
วิชาการ และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการ
ของชุมชน 
2) สนับสนุนให้ท ากิจกรรมร่วมกับภาคประชาสังคมในพ้ืนที่
ภาคใต้ในลักษณะมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม (University 
Social Engagement) 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตรสาขาวิชา 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. พัฒนานิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     2. ปลูกจิตส านึกในความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา 
     3. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
และมีความสุข 
     4. สร้างเสริมจิตสาธารณะ 
  1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ตลอดจนปฏิบัติตนให้เหมาะสม 
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
     2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างการเรียนการสอน โดยยกตัวอย่าง
สถานการณ์จริงหรือกรณีตัวอย่าง และบทบาทสมมติ 
     3. ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่บ่งบอกถึงคุณธรรมจริยธรรม และ
ความเสียสละ เพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาธารณะ ในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 
  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  
     2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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     3. สังเกตและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วม
กิจกรรม 
     4. ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยใช้แบบ
ส ารวจหรือแบบสัมภาษณ์  

 2. ความรู้ 
  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง 
     2. จ าแนกข้อมูล และน าเสนอข้อมูลประเด็นความส าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
     3. ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง  ๆ ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
     4. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. ใช้การสอนหลายรูปแบบรูปแบบในชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่นการบรรยาย การเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สถานการณ์การจ าลอง (Simulation) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงความคดิเห็น และซักถาม 
     2. มอบหมายการค้นคว้า ทั้งแบบรายบุคคล/กลุ่ม ในหัวข้อที่สอดคล้องสถานการณ์โลก  
     3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
     4. จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มเพื่อบูรณาการความรู้ที่เรียนกับเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     5. เชิญวิทยากรหรือศิษย์เก่า ผู้มีความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์มาให้แก่นักศึกษา 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. ทดสอบหลักการ และทฤษฎีด้วยการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า 
     2. ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
     3. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
     4. ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
     5. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
     2. เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
     3. รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต 
  3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิด ในการแก้ปัญหา เช่น การเรียนรู้
แบบแก้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Instruction; PBL) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project-base Learning; PjBL) และกรณีศึกษา (Case Study) 
     2. มอบหมายงานให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ จากรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย และจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 
     3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ  เพ่ือประยุกต์ใช้
ความคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. ใช้แบบทดสอบในการฝึกการแก้ปัญหา 
     2. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
     3. ประเมินจากรายงาน/การน าเสนอการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์จากงานที่
ได้รับมอบหมาย 
     4. ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
     5. ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
     6. รายงานจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเพื่อน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
     2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามตามสถานการณ์ 
     3. เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
  4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
    1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เช่นการระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา  
    2. ก าหนดการท างานกลุ่มให้มีการหมุนเวียนบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
    3. สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร การปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การยอมรับความเห็นของผู้อื่น 
    4. เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) โดยการจัดเวทีอภิปรายและ
เสวนา ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล  
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
    1. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีด ี
    2. สังเกตจากพฤติกรรม ขณะท ากิจกรรมกลุ่ม หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
    3. ประเมินจากแบบประเมินตนเอง หรือจากสมาชิกในกลุ่ม ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ  
    4. ประเมินผลงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. สืบค้นและน าเสนอข้อมูลตามหลักการ ทฤษฎี ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง 
     2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
     3. ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 
     4. เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และน าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจ
ได ้
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  5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และการน าเสนอ 
     2. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
     3. มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอ บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงตัวเลขเพ่ือ
การตัดสินใจ 
     4. มอบหมายการค้นคว้าองค์ความรู้ และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สอดคล้อง พร้อมการ
น าเสนอ 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. ประเมินจากรายงาน/เทคนิคการน าเสนอจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
     2. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้สื่อสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 
     3. ประเมินจากรายงาน และการน าเสนอ โดยการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงสถิติที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     3. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน 
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิต
และการตัดสินใจ 
     4. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิด แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการเหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เน้นถึงความภูมิใจในวิชาชีพ และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ฯ 
     2. สร้างเสริมความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เน้นการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
     3. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
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  1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพ
จริงหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
     2. ประเมินจากความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรม 
     3. สังเกตและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วม
กิจกรรม 
     4. ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยใช้แบบ
ส ารวจหรือแบบสัมภาษณ์ 
 
  2. ด้านความรู้ 
  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  ( Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้ 
     2. มีความรู้และเนื้อหาในวิชาชีพ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ 
อย่างลึกซึ้ง ถ่องแท้ รวมทั้งบริบทของอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเฉพาะต่าง ๆ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา การ
สร้าง การพัฒนากระบวนการขั้นตอนในการท างาน โดยค านึงถึงผลดีและผลเสี ย ความปลอดภัยของ
อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภค สามารถติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการที่เกี่ยวข้องและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 
     3. เข้าใจชุมชน เข้าใจชีวิต มีความรู้ บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เข้าใจโลก
และการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
     4. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
     5. ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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  2.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. ใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบลง
มือปฏิบัติ (Active Learning) ที่หลากหลาย เช่น  การเรียนรู้จากกรณีศึกษา การเรียนรู้โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)  การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล การ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นต้น 
     2. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งการจ าลองการท างานแบบเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่  อาทิ  เทคโนโลยีความเป็ นจริง เสมือน  (Virtual Reality) หรือ เทคโน โลยีการรวม
สภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือน (Augmented Reality)  
     3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาบรรยายเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
     2. การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นต้น 
     3. การประเมินกรณีศึกษา 
 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. สามารถคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ จาก
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
     2. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
     3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง ผลิตภาพ หรือ
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน สถานประกอบการและสังคม 
  3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. ใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบลง
มือปฏิบัติ (Active Learning) ที่หลากหลาย เช่น  การเรียนรู้จากกรณีศึกษา การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Team-based Learning 
Workplace-based Learning เป็นต้น 
     2. ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 
     3. ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
     4. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 



มคอ.2 

103 
 

  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพ
จริงหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ฯลฯ 
     2. การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
     3. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่
นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักในศักยภาพและพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 
 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 
     2. ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ในวิชาชีพ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์ 
     3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
     4. มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
    1. จัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ เคารพใน
เกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์ 
    2. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และ
ต่อส่วนรวม 
    3. สร้างเสริมความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เน้นการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
    1. การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพ
จริงหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ฯลฯ 
    2. การประเมินโดยเพื่อน 
    3. การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิต
วิญญาณ ความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
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  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่ เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
     2. สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย 
ทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
     3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปหรือแอปพลิเคชันหรือ
แพลตฟอร์มรวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การท างาน 
และการประชุม รวมทั้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับ
และส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
  5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. จัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 
(Active Learning) ที่หลากหลาย เช่น  การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล การ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นต้น 
     2. จัดการเรียนรู้โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปที่
เหมาะสมและทันสมัย ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
     3. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยการ
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. ประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และผลงานที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2. สังเกตพฤติกรรมการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
     3. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 
  6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   6.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และสอนงาน ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน หรือหลักสูตร
ฝึกอบรม วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน และ/
หรือสถานประกอบการ ใช้สื่อและเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค ์
     2. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดการเรียนรู้ หรือ
สอนงานได้อย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติหรือที่ มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือต่างวัฒนธรรม 
     3. จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด การ
ท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการ



มคอ.2 

105 
 

ท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และพัฒนา 
     4. สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
     5. สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะ
การรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการท างานแบบร่วมมือ และด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างาน
ในสถานการณ์จริง 
     2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างผู้เรียน และฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ท า
เป็น และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
     3. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1. การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพ
จริงหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ฯลฯ 
     2. การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
     3. การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  1. คุณธรรม จริยธรรม 
             1. พัฒนานิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
             2. ปลูกจิตส านึกในความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา 
             3. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมี
ความสุข 
             4. สร้างเสริมจิตสาธารณะ 
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  2. ความรู้ 
             1. รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง 
             2. จ าแนกข้อมูล และน าเสนอข้อมูลประเด็นความส าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
             3. ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
             4. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3. ทักษะทางปัญญา 
             1. เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
             2. เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
             3. รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต   
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
             1. ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
             2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามตามสถานการณ์ 
             3. เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข   
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             1. สืบค้นและน าเสนอข้อมูลตามหลักการ ทฤษฎี ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง 
             2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ 
             3. ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 
             4. เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และน าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจได้
 3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
             1. แสดงออกซ่ึงความรักและศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
             2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
             3. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ 
             4. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด 
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการเหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
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  2. ด้านความรู้ 
             1. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของ
ครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูร
ณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์  (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ช น แ ห่ งก า ร
เรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
             2. มีความรู้และเนื้อหาในวิชาชีพ ด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ อย่าง
ลึกซึ้ง ถ่องแท้ รวมทั้งบริบทของอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมและ/หรือมาตรฐานอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเฉพาะต่าง ๆ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา การ
สร้าง การพัฒนากระบวนการขั้นตอนในการท างาน โดยค านึงถึงผลดีและผลเสีย ความปลอดภัยของ
อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภค สามารถติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการที่เกี่ยวข้องและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 
             3. เข้าใจชุมชน เข้าใจชีวิต มีความรู้ บริบทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เข้าใจโลกและ
การอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ
พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
             4. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
             5. ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา 
             1. สามารถคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ จาก
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
             2. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
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             3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง ผลิตภาพ หรือ
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน สถานประกอบการและสังคม 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
             1. รับรู้ความรู้สึกของผู้ อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 
             2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ในวิชาชีพ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และความเป็นมนุษย์ 
             3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
             4. มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             1. วิ เคราะห์ เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้ งที่ เป็นตัวเลขเชิงสถิติ  หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
             2. สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย ทั้ง
การพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
             3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปหรือแอปพลิเคชันหรือ
แพลตฟอร์มรวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การท างาน 
และการประชุม รวมทั้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับ
และส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
  6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
             1. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และสอนงาน ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดย
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน หรือหลักสูตรฝึกอบรม 
วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน และ/หรือ
สถานประกอบการ ใช้สื่อและเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค ์
             2. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดการเรียนรู้ หรือสอน
งานได้อย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติหรือที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือต่างวัฒนธรรม 
             3. จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้  
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด การท างาน   
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับ
การเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
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             4. สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
             5. สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะ
การรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการท างานแบบร่วมมือ และด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาคุณภาพชวีิตดี มีสขุ 
00-011-001 ฟุตบอล             

00-011-002 ว่ายน้ า          

00-011-003 กีฬาลีลาศ           

00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ           

00-011-005 บาสเกตบอล                
00-011-006 ตะกร้อ           

00-011-007 แบดมินตัน           

00-011-008 วอลเลย์บอล           

00-011-009 ฟุตซอล            
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                   
00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
00-018-001 ศาสตร์พระราชา            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาคุณภาพชวีิตดี มีสขุ (ตอ่)                  

00-018-004 ผู้น านันทนาการ          

00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชวีิต              
กลุ่มวิชาพลเมืองด ีวิถีประชาธิปไตย                   
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ           

00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพือ่การด ารงชีวิต           
00-022-004 วัฒนวิถแีห่งการด ารงชีวิต             

00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม             
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกตอ่สังคม                   
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   
00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย                

00-034-005 ศิลปะการพูด                 

00-034-006 การอา่นและการเขียนเชิงวิชาการ               

00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ                     
00-035-002 การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษ                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ตอ่)                   
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                   
00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ                     
00-035-007 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร                   
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี                   
00-047-002 สิ่งแวดลอ้มและการจัดการทรพัยากร                   
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม                   
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ             

00-048-003 การพัฒนาทกัษะการคิดนอกกรอบ               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข  
การสื่อสาร

และ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

หัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาชีพคร ู                         

- วิชาชีพครูท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิ                         

14-101-001 ความเป็นครูวิชาชพี                         

14-101-002 จิตวิทยาส าหรับครูวิชาชพี                         

14-101-003 หลักการจัดการเรียนรู้                            

14-101-004 การวัดและประเมินผลการศึกษา                         

14-101-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจัดการเรียนรู้  

                        

14-101-006 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี                         

14-101-007 การพัฒนาหลกัสูตร                          

14-101-008 การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้                         

- วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                         

14-102-101 ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 1                         

14-102-202 ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 2                         

 



 

 
 

มคอ.2 

114 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข  
การสื่อสารและ 

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

หัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
- วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ต่อ)                         

14-102-303 ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 3                         

14-102-404 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                         

- วิชาชีพครูเลอืก                         

14-101-009 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทาง
การศึกษา 

                        

14-101-010 ชุดการเรียนบนเครือข่าย                         

14-101-011 วิธีการสอนในห้องประลองและโรง
ฝึกงาน  

                        

วิชาชีพเฉพาะสาขา                         

- ฝึกปฏิบัติวชิาชีพในสถานประกอบการ                         

14-124-301 การฝกึงานทางด้านไฟฟ้า                         

 
 
 



 

 
 

มคอ.2 

115 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข  
การสื่อสารและ 

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

หัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                         

14-121-101 ทักษะงานชา่งพื้นฐาน                         

14-121-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟา้                         

14-121-103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า                         

14-122-101 ทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนกิส ์

                      
  

14-122-102 เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนกิส ์

                      
  

14-122-203 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส ์                         

14-122-204 วงจรดิจิทัลและการประยุกต์ใช้                         

14-122-205 ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

                      
 

 

14-123-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข  
การสื่อสารและ 

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

หัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
- วิชาชีพบังคับ                         

14-121-204 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า                         

14-121-305 ระบบไฟฟา้ก าลัง                         

14-121-306 อิเล็กทรอนกิส์ก าลังและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

                        

14-121-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร ์

                        

14-121-308 การวิเคราะห์ระบบไฟฟา้ก าลัง                         

14-121-309 การออกแบบระบบไฟฟ้า                         

14-121-420 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                         

14-122-206 อิเล็กทรอนกิส์เชิงประยุกต์ใช้งาน                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข  
การสื่อสารและ 

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

หัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
- วิชาชีพบังคับ (ตอ่)                         

14-122-307 หลักการระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

                        

14-122-308 การสื่อสารดิจิทัล                         

14-122-309 ระบบอิเล็กทรอนกิส์อัจฉริยะ                         

14-122-310 วิศวกรรมโทรศัพท ์                         

14-122-311 โครงข่ายสื่อสารทางแสง                         

14-122-418 อิเล็กทรอนกิส์ทางเสียงและภาพ                         

14-123-202 การออกแบบซอฟต์แวร์และการ
ประยุกต์ใช้งาน 

                      
 

 

14-123-203 การสื่อสารขอ้มูลและโครงข่าย                         

14-124-402 โครงงาน                         

- วิชาชีพเฉพาะสาขาเลอืก                         

14-121-310 วิศวกรรมส่องสวา่ง                         

14-121-311 โรงต้นก าลังและสถานีไฟฟา้ย่อย                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข  
การสื่อสารและ 

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

หัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
- วิชาชีพเฉพาะสาขาเลอืก (ต่อ)                         

14-121-312 พลังงานทดแทน                         

14-121-313 การขับเคลือ่นด้วยไฟฟา้                         

14-121-314 วิศวกรรมไฟฟา้แรงสูง                         

14-121-315 ระบบควบคุม                         

14-121-316 โครงข่ายประสาทเทียมและ
ตรรกศาสตร์คลุมเครือเชิงประยุกต ์

                        

14-121-317 วิศวกรรมแม่เหลก็ไฟฟ้า                         

14-121-318 ระเบียบวิธีเชิงเลขส าหรับงาน
วิศวกรรม 

                       
 

14-121-319 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา้
ก าลัง 

                       
 

14-122-312 บล็อกแอคทีฟส าหรับระบบ
โทรคมนาคม 

                      
 

 

14-122-313 วงจรรวมแอนะล็อกและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข  
การสื่อสารและ 

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

หัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
- วิชาชีพเฉพาะสาขาเลอืก (ต่อ)                         

14-122-314 การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ ์                         

14-122-315 ระบบอิเล็กทรอนกิส์อัจฉริยะและ
การประยุกต์ใช้งาน 

                        

14-122-316 ระบบควบคุมหุ่นยนต์ในงาน
อุตสาหกรรม 

                        

14-122-317 โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 5                         

14-123-304 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
วิศวกรรม  

                       
 

14-123-305 การออกแบบดิจิทัลอัตโนมัติ                          

14-123-306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส                          

14-123-307 คอมพิวเตอร์กราฟกิส์ขั้นพื้นฐาน                          

14-123-308 การประมวลผลสญัญาณภาพดิจิทัล                         

14-123-309 การผลิตเกมดิจิทัล                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข  
การสื่อสารและ 

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

หัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
- วิชาชีพเฉพาะสาขาเลอืก (ต่อ)                         

                          

14-123-310 อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

                       
 

14-123-311 ระบบเทคโนโลยีการจัดการ
ฐานขอ้มูล  

                       
 

14-123-312 ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน 

                        

14-123-313 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

                       
 

14-123-314 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์                         

14-123-315 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน                          
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลายครั้ง
ในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
หนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
     นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจาก
อาจารย์ผู้สอน 
     การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีล าดับขั้นดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+  อ่อน (Poor) 1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

     กรณีท่ีไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

W ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

  AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
         2.1.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามและกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 
         2.1.2 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
         2.1.3 สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการ
ประเมิน นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
    2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
     การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษาเพ่ือ
น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใช้
การประเมินต่อไปนี้ 
         2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาทั้งด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ เงินเดือนที่ได้รับ และการได้งานท าตรงตามสาขา 
         2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
         2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตรเพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
    3.1 ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรสาขาวิชาและข้อก าหนดของคณะ มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 
ที่หลักสูตรสาขาวิชาก าหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
หรือเทยีบเท่า 
    3.2 มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมีใบแสดงผลกิจกรรม 
    3.3 ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานและมีสมรรถนะวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และได้ใบรับรอง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    1.1 การปฐมนิเทศ 
    1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู การจัดการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
    1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
    2.1 การพัฒนาทักษะการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
         2.1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคและวิธีการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้
สามารถจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ได้อย่างเชี่ยวชาญ 
         2.1.2 การพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น LMS, MOOC เป็นต้น 
    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
         2.2.1 การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ 
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน และสถานประกอบการ 
         2.2.2 การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
และการส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
         2.2.3 การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
   
 การด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 
รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน         
6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตรการเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การก ากับมาตรฐาน  
    มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
    1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ฯและข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของ
การจัดการศึกษา 
    1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
2. บัณฑิต  
    หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 
    2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม                   
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
    2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา   
    หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการดังนี้ 
    3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศกึษา โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาก าหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
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ของหลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความ
พร้อมเข้าศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา มีการปรับพ้ืน
ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
    3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษา
วิชาการ  และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
    3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและ
มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร  
 
4. อาจารย ์
    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่
ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
    4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
    4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคงอยู่
และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 
5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน  
    หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 
    5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร  โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา  และมีการปรับปรุง
สาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
    5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม
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และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ที่
ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 
    5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และก ากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผล
การเรียนรู้ในรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ 
เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป 
    5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ    
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้  โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลักที่
จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
    6.1 ห้องเรียนและห้องบรรยาย ที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน ดังนี้ 
         1) ห้องบรรยาย ขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 4 ห้อง 
         2) ห้องบรรยาย ขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 5 ห้อง 
         3) ห้องบรรยาย ขนาด 120 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
    6.2 ห้องสมุด ที่ประกอบไปด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น ต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยใช้
ห้องสมุดประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
         1) หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย 83,434 เล่ม 
         2) หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ 5,700 เล่ม 
         3) วารสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 213 รายชื่อ 
         4) วารสารวิชาการเยบ็เล่ม 43 รายชื่อ 
         5) จุลสาร 112 แฟ้ม 
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    6.3 ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเตอร์เน็ต 
         1) ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
         2) ฐานข้อมูล H.W Wilson 
         3) ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
         4) ฐานข้อมูล LexisNexisR และ NexisR 
         5) ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation &Thesis 
         6) ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
         7) ฐานข้อมูล Science Direct 
         8) ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete 
         9) ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
         10) ฐานข้อมูล Springerlink e-books 
         11) ฐานข้อมูล TDC Thai Digital Collection 
         12) ฐานข้อมูล ACS : American Chemical Society 
         13) ฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT E-JOUNA 
         14) ฐานข้อมูล Computer & Applied Sciences Complete 
         15) ฐานข้อมูล Education Research Complete 
         16) ฐานข้อมูล Academic Search Premium 
         17) ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete 
         18) ฐานข้อมูล Academic OneFile  
         19) ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library 
         20) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual Reference Library 
         21) ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ Matichonelibrary 
    6.4 ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การสอน ส าหรับ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ
การสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดังนี้ 
         6.4.1 อุปกรณ์การสอนและครุภัณฑ์หลัก ประจ าสาขาวิชาไฟฟ้ามีดังต่อไปนี้ 
                1) ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดฝึก Digital Communication 6 ชุด 
2 ชุดทดลองระบบสื่อสาร 6 ชุด 
3 ชุดฝึก Fiber Optic Cable Transmission 5 ชุด 
4 Digital Oscilloscope 6 เครื่อง 
5 Oscilloscope 12 เครื่อง 
6 Digital Multi meter 6 เครื่อง 
7 Desktop Computer 1 เครื่อง 
8 Color Laser Printer 1 เครื่อง 
9 Visualizer 1 เครื่อง 
10 Video Projector 1 เครื่อง 
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            2) ห้องปฏิบัติการไมโครเวฟ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดฝึก Microwave 6 ชุด 
2 ชุดฝึก Microwave Antenna 2 ชุด 
3 Personal Computer 1 เครื่อง 
4 Spectrum Analyzer 1 เครื่อง 
5 ชุดฝึกและสาธิตระบบ GPS 10 ชุด 
6 เครื่องพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับระบบระบุพิกัด 2 เครื่อง 
7 ชุดทดลองระบบสื่อสารโทรคมนาคม แบบออนไลน์ 1 ชุด 
8 ชุดฝึกระบบสื่อสาร 1 ชุด 
9 ชุดฝึกและสาธิตระบบดิจิทัล 1 ชุด 

   
            3) ห้องปฏิบัติการสายส่ง-สายอากาศ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดทดลอง Analogue Communication 2 ชุด 
2 ชุดทดลอง Transmission Line 2 ชุด 
3 ชุดทดลอง Antenna 5 ชุด 
4 Personal Computer 3 เครื่อง 
5 Network Analyzer 1 เครื่อง 
6 RF Generator 1 เครื่อง 
7 Through Power Meter 1 เครื่อง 
8 Digital Oscilloscope  2 เครื่อง 
9 Digital Multi-meter 4 เครื่อง 
10 Spectrum Analyzer 1 เครื่อง 
11 Pattern Signal Generator 1 เครื่อง 
12 Analogue and Digital TV Level Meter 1 เครื่อง 
13 ครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์ 30 ชุด 

  
            4) ห้องปฏิบัติการโทรศัพท์ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุด PABX System 2 ชุด 
2 ชุด Operator Console 1 ชุด 
3 Single Line Analog Telephone 30 เครื่อง 
4 Digital Telephone with LCD Display 12 เครื่อง 
5 ISDN Telephone 8 เครื่อง 
6 Automatic Attendance 2 เครือ่ง 
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ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

7 Base Station 2 เครื่อง 
8 Cordless Telephone 8 เครื่อง 
9 PC for Video Conferencing System 2 เครื่อง 
10 PC for Programming 6 เครื่อง 
11 Multimedia Projector 1 เครื่อง 
12 Dot Matrix Printer 1 เครื่อง 
13 Telephone Cable Tester 1 เครื่อง 
14 Waveform Generator 1 เครื่อง 
15 Insulation Tester 1 เครื่อง 
16 LCR Meter 1 เครื่อง 
17 Digital Multi-meter 1 เครื่อง 
18 Digital Transmission Analyzer 1 เครื่อง 
19 ชุมสายโทรศัพท์ระบบดิจิทัล 2 เครื่อง 
20 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 

   
            5) ห้องปฏิบัติการดิจิทัล มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 Digital Multi-meter 8 เครื่อง 
2 Analog Multi-meter 8 เครื่อง 
3 ชุดทดลองดิจิทัล 10 ชุด 
4 ชุดฝึกวงจรดิจิทัล 10 ชุด 
5 ชุดฝึกและสาธิต CPLD 5 ชุด 
6 เครื่องตรวจสอบและโปรแกรม ไอซี 1 เครื่อง 
7 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 

 
            6) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต  ซึ่งมีเครื่องมือและ
ครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดทดลอง PID Control และ Fuzzy Logic Control 1 ชุด 
2 ชุดทดลอง Data Acquisition 1 ชุด 
3 ชุดทดลอง Image Processing 1 ชุด 
4 ชุดทดลอง Transducer 1 ชุด 
5 ชุดทดลอง Signal Isolation 1 ชุด 
6 ชุดทดลอง Servo Control 1 ชุด 
7 Multimedia Projector 1 เครื่อง 
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ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
8 Visualizer 1 เครื่อง 
9 Digital Real-Time Oscilloscope 10 เครื่อง 
10 Digital Multi-meter 10 เครื่อง 
11 Waveform Generator 1 เครื่อง 
12 ชุดทดลอง Servo Training 1 ชุด 
13 ชุดทดลอง Electronics Circuit with Simulator 1 ชุด 
14 ชุดฝึกสาธิต PLC 5 ชุด 
15 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 

   
            7) ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 8 ชุด 
2 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 12 ชุด 
3 ชุดโปรแกรมวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล 1 ชุด 
4 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ 18 ชุด 
5 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 ชุด 
6 Digital Multi-meter 8 เครื่อง 
7 Analog Multi-meter  8 เครื่อง 
8 Oscilloscope 16 เครื่อง 
9 ชุดเครื่องเสียงรอบทิศทาง 1 ชุด 
10 ชุดทดลองเครื่องเสียง 4 ชุด 
11 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 
12 เครื่องวิเคราะห์สัญญาณดิจิทัล 1 เครื่อง 

  
            8) ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม 40 เครื่อง 
2 เครื่องส ารองไฟ UPS 40 เครื่อง 
3 จอแบนติดผนังพร้อมมอเตอร์ 1 เครื่อง 
4 เครื่องขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ พร้อมไมค์ลอยไร้สาย 1 ชุด 
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            9) ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และเทคนิคการอินเทอร์เฟส มีเครื่องมือและครุภัณฑ์
หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดทดลองอินเทอร์เฟส 15 ชุด 
2 ชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 5 ชุด 
3 ชุดทดลองควบคุมโปรแกรมได้ 10 ชุด 
4 จอแบนติดผนังพร้อมมอเตอร์ 1 เครื่อง 
5 เครื่องขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ 1 เครื่อง 
6 ไมค์ลอยไร้สาย 1 ชุด 
7 มัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 
8 เครื่องมือวัดอเนกประสงค์ 5 เครื่อง 
9 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 
10 ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่าย 10 ชุด 
11 ชุดฝึกระบบปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 ชุด 
12 ชุดฝึกระบบปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 2 ชุด 
13 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูง 15 เครื่อง 

  
            10) ห้องปฏิบัติการโครงงานทางวิศวกรรม มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 PCB Prototype Machine 1 เครื่อง 
2 ชุด Soldering/Disordering Device 1 ชุด 
3 ชุด Small Soldering and Disordering 2 ชุด 
4 Small Soldering/ Disordering Gun 16 เครื่อง 
5 Computer Workstation 16 เครื่อง 
6 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 

   
            11) ห้องปฏิบัติการจ าลองการท างานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดจ าลองการท างานวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมโปรแกรม 5 ชุด 
2 โต๊ะปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 10 ตัว 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูง 5 เครื่อง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
1. การก ากับ 
มาตรฐาน 

1) มีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ 
สภาวิชาชีพก าหนด (ถ้ามี) 

x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา x x x x x 

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 
5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    x 

2. บัณฑิต 4) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตโดยการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 
ด้าน คือ  
     1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
     2) ด้านความรู้               
     3) ด้านทักษะทางปัญญา  
     4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ  
     5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

    x 

5) มีการส ารวจติดตามการมีงานท าของบัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา และผลการมีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

    x 

3. นักศึกษา 6) มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น  
    1) การรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษ 
    2) การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา  
    3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ  
    4) มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะของนักศึกษาและการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และผลการด าเนินงานตามระบบมี
คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
7) นักศึกษาสอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐาน 
CEFR ระดับ B1 หรือตามเกณฑ์ที่คุรุสภาหรือมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

   x  

4. อาจารย์  8) มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น  
    1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ  
    3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และผลการ
ด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51จาก
คะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

10)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

11)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

12)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

5. หลักสูตร 
การเรียน  
การสอน  
การประเมิน 
ผู้เรียน 

13)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น        
      1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา  
      2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา  
      3) การก าหนดผู้สอน  
      4) การก ากับ ติดตาม การตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน  
      5) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
      6) การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ  
      7) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและมีการ
ทวนสอบผลการเรียนรู้ และผลการด าเนินงานตามระบบ 
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

14) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x x x 



มคอ.2 

134 
 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
15) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา และ ประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

16) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

17) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ  มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

18) มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

19) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

6. สิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 

20) มีระบบและกลไกด าเนินงาน การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนตามธรรมชาติของหลักสูตรและผลการด าเนินงานตาม
ระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 14 15 15 17 19 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นรวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน        
จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการ
ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการ
ใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
   2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
         การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาปีการศึกษาที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 2 ก่อนส าเร็จ
การศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 
   2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
         การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
   2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
         2.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
         2.3.2 การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7  ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
    จากการรวบรวมข้อมูลท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นจะท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ทั้งฉบับจะกระท าภายใน 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
    4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบระหว่าง  
ภาคการศึกษา ท าการปรับปรุงหลังจากท่ีได้รับข้อมูลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผล 
การด าเนินการรายวิชา (มคอ.5 และหรือ มคอ.6) เสนอหัวหน้าสาขาผ่านหัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
    4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี  (มคอ.7) โดยรวบรวม
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมิน 
หลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผล 
การด าเนินการหลักสูตรประจ าปีเสนอหัวหน้าสาขา 
    4.4 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรจากร่าง
รายงานผลการด าเนินหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุง
การด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเสนอ 
คณบดี ผ่านหัวหน้าสาขา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563) ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 
สถานการณ์และปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งได้ท าการปรับปรุงจากผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรเดิม โดยมีรายละเอียดประเด็นที่น ามาพิจารณาดังนี้ 

 
1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
แนวทางการ

ปรับปรุง 
วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี มุ่งเน้น
เป้าหมายการสร้าง
ก าลังคนที่มี
คุณภาพ เป็นคน
เก่งและคนดี มีขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันและ
ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม  

1. สร้างและปรับปรุง
รายวิชาใหม่เพ่ือสร้าง
บัณฑิตครูที่มคีุณภาพ 
น าไปสู่การสร้าง
ก าลังคนที่มีคุณภาพ
และตอบสนอง
อุตสาหกรรม 4.0 

1.  ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/หน่วยกิต/และยุบรวมวิชา  
ประกอบด้วย  
14-121-101 ทักษะงานช่างพื้นฐาน 

Basic Technical Skills 
3(1-4-4) 

14-121-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering 
Mathematics 

3(3-0-6) 

14-121-103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
Electrical Circuits Analysis 

3(1-4-4) 

14-121-306 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Power Electronics and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-121-317 วิศวกรรมแมเ่หล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Engineering 

3(1-4-4) 

14-122-101 ทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
Basic Skills in Electricity and 
Electronics 

3(1-4-4) 

14-122-102 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
Electrical and Electronic 
Instrumentations 

3(1-4-4) 

14-122-203 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
Electronic Devices and Circuits 

3(1-4-4) 

14-122-204 วงจรดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ 
Digital Circuits and Applications 

3(1-4-4) 
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

14-122-205 ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่ง 
Microcontroller Programming 
and IoT 

3(1-4-4) 

14-122-307 หลักการระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคม 
Principles of Communications 
and Telecommunications 

3(1-4-4) 

14-122-308 การสื่อสารดจิิทัล 
Digital Communications 

3(1-4-4) 

14-122-310 วิศวกรรมโทรศัพท ์
Telephone Engineering 

3(1-4-4) 

14-122-311 โครงข่ายสื่อสารทางแสง 
Optical Communications 
Network 

3(1-4-4) 

14-122-418 อิเล็กทรอนิกส์ทางเสียงและภาพ 
Audio and Video Electronics 

3(1-4-4) 

14-123-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
Computer Technology and 
Equipment 

3(1-4-4) 

14-123-202 การออกแบบซอฟต์แวร์และการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Software Design and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-123-203 การสื่อสารข้อมลูและโครงข่าย 
Data Communication and 
Networking 

3(1-4-4) 

14-124-301 การฝึกงานทางด้านไฟฟ้า 
Internship in Electricity 

3(320) 

14-124-402 โครงงาน 
Project 

3(1-4-4) 

2. สร้างรายวิชาใหม่ ประกอบด้วย 
14-121-204 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

Electrical Machinery 
3(1-4-4) 

14-121-305 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
Electrical Power Systems 

3(1-4-4) 

14-121-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
Programmable Logic 
Controllers 
 

3(1-4-4) 
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

14-121-308 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
Electric Power System Analysis 

3(1-4-4) 

14-121-309 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
Electrical System Design 

3(1-4-4) 

14-121-310 วิศวกรรมส่องสว่าง 
Illumination Engineering 

3(1-4-4) 

14-121-311 โรงต้นก าลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 
Power Plants and Substations 

3(1-4-4) 

14-121-312 พลังงานทดแทน 
Renewable Energy 

3(1-4-4) 

14-121-313 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
Electric Drives 

3(1-4-4) 

14-121-314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
High Voltage Engineering 

3(1-4-4) 

14-121-315 ระบบควบคมุ 
Control Systems 

3(1-4-4) 

14-121-316 โครงข่ายประสาทเทียมและ
ตรรกศาสตร์คลุมเครือเชิงประยุกต์ 
Application of Artificial Neural 
Networks and Fuzzy Logic 

3(1-4-4) 

14-121-318 ระเบียบวิธเีชิงเลขส าหรับงาน
วิศวกรรม 
Numerical Methods for 
Engineering 

3(1-4-4) 

14-121-319 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 
Selected Topics in Electrical 
Power Engineering 

3(1-4-4) 

14-121-420 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
Power System Protection 

3(1-4-4) 

14-122-206 อิเล็กทรอนิกสเ์ชิงประยุกต์ใช้งาน 
Application-based Electronics 

3(1-4-4) 

14-122-309 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
Smart Electronic Systems 

3(1-4-4) 

14-122-312 บล็อกแอคทีฟส าหรับระบบ
โทรคมนาคม 
Active Building Block for 
Telecom System 
 
 

3(1-4-4) 
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

14-122-313 วงจรรวมแอนะล็อกและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Integrated Analog Circuits and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-122-314 การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 
Printed Circuit Board Design 

3(1-4-4) 

14-122-315 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ
การประยุกต์ใช้งาน 
Smart Electronics Systems and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-122-316 ระบบควบคมุหุ่นยนต์ในงาน
อุตสาหกรรม 
Robot Control System in 
Industry 

3(1-4-4) 

14-122-317 โทรศัพท์เคลื่อนที่ยคุที่ 5 
5G Mobile Communications 

3(1-4-4) 

14-123-304 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
วิศวกรรม  
Information Technology for 
Engineering 

3(1-4-4) 

14-123-305 การออกแบบดิจิทัลอัตโนมตัิ  
Automation Digital Design 

3(1-4-4) 

14-123-306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  
Web Services Technology 

3(1-4-4) 

14-123-307 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นพืน้ฐาน  
Foundations of Computer 
Graphics 

3(1-4-4) 

14-123-308 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทลั 
Digital Image Processing 

3(1-4-4) 

14-123-309 การผลิตเกมดิจิทลั 
Digital Game Productions 

3(1-4-4) 

14-123-310 อิเล็กทรอนิกสไ์รส้ายและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Wireless Electronics and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-123-311 ระบบเทคโนโลยีการจดัการ
ฐานข้อมูล  
Database Management 
Technology 
 

3(1-4-4) 
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

14-123-312 ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Embedded System for 
Applications 

3(1-4-4) 

14-123-313 อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Internet of Things and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-123-314 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 
Computer Security 

3(1-4-4) 

14-123-315 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
Web Application Development 

3(1-4-4) 

 
2.สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
แนวทางการปรับปรุง วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

1. นโยบายปรับ 
ลดระยะเวลาผลิต
คร ู

ปรับลดเวลาเรียนจาก  
5 ปีเป็น 4 ปี 

     ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

2. ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี
ดิจิทัลซึ่งกระทบ
ต่อการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21  
ของมนุษย์ 

1. ปรับปรุงรายวิชาชีพครู
ให้มีความทันสมัย 
ตอบสนองการเรียนรู้ใน
โลกดิจิทัล 
 

     ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/หน่วยกิต ใน
รายวิชา กลุ่มวิชาชีพครูให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์
การสอน ความรู้ตามกรอบ TPACK แนวคิด STEM 
ความรอบรู้ด้านดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูมาใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและประเมิน การเรียน
การสอนได้เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพ
บริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย 
 
14-101-001 ความเป็นครูวิชาชีพ 

Being a Professional 
Teachers 

2(1-3-2) 

14-101-002 จิตวิทยาส าหรับครูวิชาชีพ 
Psychology for 
Professional Teachers 

3(2-3-4) 
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการปรับปรุง วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

14-101-003 หลักการจดัการเรียนรู้    
Principles of Learning 
Management 

3(2-3-4) 

14-101-004 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
Measurement and 
Assessment in Education 

3(2-3-4) 

14-101-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล
เพื่อการจัดการเรยีนรู้  
Innovation and Digital 
Technology for Learning 
Management 

2(1-3-2) 

14-101-006 วิธีการสอนเฉพาะทาง
เทคโนโลย ี
Technological Teaching 
Methods 

3(1-4-4) 

14-101-007 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

3(2-3-4) 

14-101-008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
Research for Learning 
Development 

3(2-3-4) 

14-101-009 คอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยีทาง
การศึกษา 
Computer-based 
Multimedia in Education 

3(2-3-4) 

14-101-010 ชุดการเรยีนบนเครือข่าย 
Web-based Instructional 
Packages 

3(2-3-4) 

14-101-011 วิธีการสอนในห้องประลองและ
โรงฝึกงาน  
Laboratory and Workshop 
Teaching Methods 

3(1-6-2) 

14-102-101 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
Professional Experience I 

2(160) 

14-102-202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
Professional Experience II 

2(160) 

14-102-303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 
Professional Experience III 

2(160) 

14-102-404 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
Teaching Internship 

6(720) 
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2. ก าหนดกลยุทธ์การ
สอนแบบ Active 
Learning เพ่ือเป็น
ต้นแบบการสอน นศ. 
เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้
มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ 

     ก าหนดกลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้             
ที่สามารถ ส่งผ่านไปเป็นประสบการณ์การจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
    1. การเรียนรู้จากกรณีศึกษา     
    2. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา 
    3. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
    4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
    5. การเรียนรู้โดยใช้การสบืสอบ 
    6. การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม 
(Constructivism) 
    7. การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
    8. การเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
    9. การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/
ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
    10. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
    11. การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
    12. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
    13. Team-based Learning 
    14. Workplace-based Learning 
     15. การเรียนรู้แบบโต้ตอบ (Interactive 
learning) 

3. ก าหนดกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูในแต่ละปี  
 

     กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยจัด
กิจกรรม/ โครงการ เป็นการเฉพาะหรือบริหาร
จัดการให้บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ 
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ ความเป็นครูและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งปีละไม่น้อย
กว่าสองกิจกรรม อาทิ 
    1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่น
และรักในอาชีพเป็นครู 
    2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การ
บาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
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    3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และความเป็นไทย 
    4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
    5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
    6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค 
และเพศศึกษา 
    7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึง
การเลือกตั้ง 
    8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
    9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
    10. กิจกรรมทางวิชาการ 
    11. กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

4. ปรับปรุงรายวิชาที่ข้อง
กับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

     ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/หน่วยกิต ใน
รายวิชา กลุ่มวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
และ ปรับปรุงช่วงเวลาในการฝึกประสบการวิชาชีพ
ครูทุกชั้นปี เพ่ือให้นักศึกษาเป็นครูมืออาชีพมากขึ้น 
โดยก าหนดเป็นรายวิชา ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 วิชา 14-102-101  ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 จัดเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง หรือ       
4 สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 
    ครั้งที่ 2 วิชา 14-102-202   ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 จัดเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง หรือ       
4 สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 
    ครั้งที่ 3 วิชา 14-102-303  ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 3 จัดเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง หรือ     
4 สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 
    ครั้งที่ 4 วิชา 14-102-404  ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ในภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาที่ 4 

3. ทักษะการเรียน 
รู้ของศตวรรษท่ี 
21 ของแรงงานใน
ยุคปัจจุบัน 

1. เสริมสร้างความรู้และ 
ทักษะปฏิบัติแก่นักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

    1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการชั้นน า
ภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนาความ 
สามารถของนักศึกษา    



มคอ.2 

145 
 

เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

แนวทางการปรับปรุง วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

    2. ส่งเสริมให้มกีารเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
    3. พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่
นักศึกษาทุกคนให้ผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย
มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 หรือเทียบเท่า 
    4. สนับสนุนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการ ด้านการ
สอนอาชีวศึกษาและวิชาชีพเฉพาะทาง 

2. พัฒนาบุคลากรสาย 
วิชาการ 

    1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ ให้มี
ประสบการณ์วิชาการและ วิชาชีพเพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษให้ผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ด้วยมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 
    4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผ่านการ
พัฒนาเป็นครูรูปแบบใหม่ (Smart Teacher) 

3. พัฒนาสิ่งสนับสนุน
การ เรียนรู้ 

    1. จัดระบบนิเวศทางการศึกษาที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา 
    2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาน
ประกอบการชั้นน าด้านพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

4. การเลื่อนไหล
ของกระแส
วัฒนธรรมโลกที่
ผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ท าให้จ าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญกับ
ภาษาอังกฤษ 

พัฒนาทักษะด้าน 
ภาษาต่างประเทศ 

    1. ปรับวธิีการสอนโดยให้มีการใช้ภาษาอังกฤษ
ประกอบในสื่อประกอบเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
    2. จัดการเรียนพ้ืนฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่แรก
เข้าเรียน 
    3. ปรับปรุงระบบนิเวศการเรียนรู้ทุกแหล่งให้
เป็นแบบสองภาษาเพ่ือส่งเสริมให้เกิดทักษะ
ภาษาอังกฤษ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่
ใช้สอยอื่น ๆ เป็นต้น 
    4. พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่
นักศึกษาทุกคนให้ผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย
มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 หรือเทียบเท่า 
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    5. สนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้แบบสองภาษา
ส าหรับค้นคว้าเพิ่มเติม ของนักศึกษา 

 
3. ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

       3.1 ปรับปรุงจากผลด าเนินงานใน มคอ.7 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
แนวทางการปรับปรุง วิธีการด าเนินการและผลการปรับปรุง 

1 นักศึกษาแรก
เข้ามีพ้ืนฐาน ด้าน
ช่างอุตสาหกรรม 
ค านวณ และมี
ทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ
ไม่เพียงพอส าหรับ
การเรียนในระดับ
ปริญญาตรี 

1. ปรับปรุงสัดส่วนชั่วโมง
สอนในวิชาช่าง
อุตสาหกรรมโดยเน้น
ปฏิบัติการเป็นหลัก 

    1. ปรับปรุงรายวิชาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติมากข้ึน 
และมีสัดส่วนชั่วโมงสอน ทฤษฎี:ปฏิบัติ จาก
หลักสูตรเดิม 32.73 : 67.27 เป็น ไม่น้อยกว่า  
10.27 : 89.73 
    2. จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานในวิชา
พ้ืนฐานช่างอุตสาหกรรม ก่อนเปิดภาคเรียน 
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผ่านการ
พัฒนาเป็นครูรูปแบบใหม่ (Smart Teacher) 
    4. ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ ให้มีประสบการณ์
วิชาการและ วิชาชีพเพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง คุณภาพ
การเรียนการสอน 

2. ด าเนินกิจกรรมเพ่ิม
ทักษะทางการค านวณ
ตลอดระยะเวลาของ
หลักสูตร 

    1.  จัดการเรียนปรับพื้นฐานและสร้างระบบพ่ี
เลี้ยงในรายวิชาพ้ืนฐานช่างอุตสาหกรรม และ การ
ค านวณ ตลอดระยะเวลาในภาคการศึกษาที่ 1 
    2. วางระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนาทักษะการ
ค านวณแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา 

3. พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

    1. ปรับวธิีการสอนโดยให้มีการใช้ภาษาอังกฤษ
ประกอบในสื่อประกอบเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
    2. จัดการเรียนพ้ืนฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้า 
    3. ปรับปรุงระบบนิเวศการเรียนรู้ทุกแหล่งให้เป็น
แบบสองภาษาเพ่ือส่งเสริมให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 
    4. พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่
นักศึกษาทุกคนให้ผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วย
มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 หรือเทียบเท่า 
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2 นักศึกษาใหม่มี
ปัญหาการ
ปรับตัวของ
นักศึกษา
ทางด้านสังคม
และระบบการ
เรียน 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร     จัดกิจกรรมและแนะแนวทางการปฏิบัติตัวอย่าง
เหมาะสม โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีหรืออาจารย์ที่ปรึกษา  
 

 
       3.2 ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ทรงคุณวุฒิ 

เหตุผลในการ
ปรับปรุง 
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1. ผู้ใช้บัณฑิต 
ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน แนะน าให้
สร้างบัณฑิตและ
อาชีวศึกษาพันธุ์
ใหม่เพ่ือตอบสนอง
นโยบายประเทศ
ไทย 4.0 เน้นการ
ปฏิบัติการ 

1. ปรับปรุงสัดส่วนชั่วโมง
สอนในรายวิชาช่าง
อุตสาหกรรมและจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

    ปรับปรุงรายวิชาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้น 
และมีสัดส่วนชั่วโมงสอน ทฤษฎี:ปฏิบัติ จาก
หลักสูตรเดิม 32.73 : 67.27 เป็น ไม่น้อยกว่า  
10.27 : 89.73 

2. เสริมสร้างความรู้และ 
ทักษะปฏิบัติแก่นักศึกษา 
อย่างต่อเนื่องสามารถ 
ปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา 

    1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการชั้นน า
ภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนาความ 
สามารถของนักศึกษา    
    2. สนับสนุนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการ ด้านการ
สอนอาชีวศึกษาและวิชาชีพเฉพาะทาง 

2. ผู้ใช้บัณฑิต 
แนะน าให้ผลิต
บัณฑิตในสาขาท่ี
หลากหลาย
ครอบคลุมทุก
วิชาเอกในสาขา
ไฟฟ้า 

ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น
วิชาเอก 

    ปรับปรุงหลักสูตรจาก ค.อ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เป็น ค.อ.บ. ไฟฟ้า 
และมีวิชาเอกดังนี้ 
     - วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง 
     - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
แนะน าให้
ปรับปรุงรายวิชา
ทีต่อบสนองการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่
ตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ิมรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา ใน
รายวิชาที่เก่ียวข้องกับ
ชุมชนและ สถาน
ประกอบการตามจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัย 

    1. ปรับปรุงรายวิชาที่เชื่อมโยงกับชุมชน สถาน
ประกอบการ 
14-124-301 การฝึกงานทางด้านไฟฟ้า 3(320) 
14-124-402 โครงงาน 3(1-4-4) 
    2. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร มี
การบริการวิชาการเพ่ือให้ความรู้และพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัลด้านอาชีวศึกษาแก่ชุมชน 
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ภาคผนวก  ข 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563) ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการมุ่งผลิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาภูมิภาค
อย่างมั่นคง” โดยเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่น าไปสู่การสร้าง
ก าลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  และสามารถผลิตบัณฑิตครูผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
ที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาไฟฟ้า มีทักษะด้านดิจิทัล และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จะท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยได้แสดงรายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กับรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

1) มีค่านิยมร่วมและมจีิตวิญญาณ
ความเป็นครู มีเอกลักษณ์ของการ
เป็นครผูู้ประกอบวิชาชีพช้ันสูง และ
มีจิตบริการต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและ
สังคม 
 

14-101-001 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being a Professional Teachers 

2(1-3-2) 

14-101-002 จิตวิทยาส าหรับครูวิชาชีพ 
Psychology for Professional Teachers 

3(2-3-4) 

14-101-003 หลักการจดัการเรียนรู้  
Principles of Learning Management 

3(2-3-4) 

14-101-004 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
Measurement and Assessment in 
Education 

3(2-3-4) 

14-101-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพือ่การ
จัดการเรียนรู้  
Innovation and Digital Technology for 
Learning Management 

2(1-3-2) 

14-101-006 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี  
Technological Teaching Methods 

3(1-4-4) 

14-101-007 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-3-4) 

14-101-008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
 Research for Learning Development 

3(2-3-4) 

14-101-009 คอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยีทางการศึกษา  
Computer-based Multimedia in 
Education 

3(2-3-4) 

14-101-010 ชุดการเรยีนบนเครือข่าย  
Web-based Instructional Packages 
 

3(2-3-4) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

14-101-011 วิธีการสอนในห้องประลองและโรงฝึกงาน 
Laboratory and Workshop Teaching 
Methods 

3(1-6-2) 

14-102-101 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
Professional Experience I 

2(160) 

14-102-202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
Professional Experience II 

2(160) 

14-102-303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 
Professional Experience III 

2(160) 

14-102-404 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
Teaching Internship 

6(720) 

2) ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
อุทิศตนและทุ่มเทในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน และประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
 

14-101-001 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being a Professional Teachers 

2(1-3-2) 

14-101-002 จิตวิทยาส าหรับครูวิชาชีพ 
Psychology for Professional Teachers 

3(2-3-4) 

14-101-003 หลักการจดัการเรียนรู้  
Principles of Learning Management 

3(2-3-4) 

14-101-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพือ่การ
จัดการเรียนรู้  
Innovation and Digital Technology for 
Learning Management 

2(1-3-2) 

14-101-007 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-3-4) 

14-101-008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
 Research for Learning Development 

3(2-3-4) 

3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ ทันสมยั 
และมีปญัญา มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและของโลกตลอดเวลา 
 

00-011-001 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) 

00-011-002 ว่ายน้ า 
Swimming 

1(0-2-1) 

00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 
Leisure Cycling 

1(0-2-1) 

00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

00-011-006 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) 

00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 
 

1(0-2-1) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

00-011-008 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) 

00-011-009 ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) 

00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

00-018-001 ศาสตร์พระราชา 
The King’s Philosophy 

3(2-2-5) 

00-018-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

3(2-2-5) 

00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   
Meditation for Life Development 

3(2-2-5) 

00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ 
Human Relations and Personality 
Development 

3(3-0-6) 

00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 
Citizen and Public Consciousness 

3(3-0-6) 

00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(2-2-5) 

00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) 

00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(2-2-5) 

00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ   
English Conversation 

3(2-2-5) 

00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  

3(2-2-5) 

00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
English for Work 

3(2-2-5) 

00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ   
English for Presentation 
 

3(2-2-5) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources 
Management 

3(3-0-6) 

00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Technology and Innovation  

3(2-2-5) 

00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
Innovation Management for 
Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

00-048-003 การพัฒนาทักษะการคดินอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 

4) เป็นผู้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 
มีทักษะการพัฒนาความรู้ งานวิจัย 
และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง
และผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศักยภาพตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Technology and Innovation  

3(2-2-5) 

00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
Innovation Management for 
Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

00-048-003 การพัฒนาทักษะการคดินอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 

14-101-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพือ่การ
จัดการเรียนรู้  
Innovation and Digital Technology for 
Learning Management 

2(1-3-2) 

14-101-007 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-3-4) 

14-101-008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
 Research for Learning Development 

3(2-3-4) 

14-101-009 คอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยีทางการศึกษา  
Computer-based Multimedia in 
Education 

3(2-3-4) 

14-101-010 ชุดการเรยีนบนเครือข่าย  
Web-based Instructional Packages 

3(2-3-4) 

14-124-402 โครงงาน 
Project 

3(1-4-4) 

5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการ
จัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู ้
การส่งเสริมใหผู้้เรียนเกดิการเรียนรู้
และมีความสุขในการเรียน สามารถ
บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์  
ข้ามวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาการ

14-101-004 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
Measurement and Assessment in 
Education 

3(2-3-4) 

14-101-006 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี  
Technological Teaching Methods 
 

3(1-4-4) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

เรียนรู้ของผูเ้รียน ตลอดจนน าไปใช้
ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง 
ผู้เรยีนและสังคม 

14-101-007 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-3-4) 

14-101-011 วิธีการสอนในห้องประลองและโรงฝึกงาน 
Laboratory and Workshop Teaching 
Methods 

3(1-6-2) 

14-102-101 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
Professional Experience I 

2(160) 

14-102-202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
Professional Experience II 

2(160) 

14-102-303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 
Professional Experience III 

2(160) 

14-102-404 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
Teaching Internship 

6(720) 

14-121-101 ทักษะงานช่างพื้นฐาน 
Basic Technical Skills 

3(1-4-4) 

14-121-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering Mathematics 

3(3-0-6) 

14-121-103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
Electrical Circuits Analysis 

3(1-4-4) 

14-121-204 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
Electrical Machinery 

3(1-4-4) 

14-121-305 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
Electrical Power Systems 

3(1-4-4) 

14-121-306 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการประยกุต์ใช้งาน 
Power Electronics and Applications 

3(1-4-4) 

14-121-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
Programmable Logic Controllers 

3(1-4-4) 

14-121-308 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
Electric Power System Analysis 

3(1-4-4) 

14-121-309 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
Electrical System Design 

3(1-4-4) 

14-121-310 วิศวกรรมส่องสว่าง 
Illumination Engineering 

3(1-4-4) 

14-121-311 โรงต้นก าลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 
Power Plants and Substations 

3(1-4-4) 

14-121-312 พลังงานทดแทน 
Renewable Energy 

3(1-4-4) 

14-121-313 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
Electric Drives 
 

3(1-4-4) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

14-121-314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
High Voltage Engineering 

3(1-4-4) 

14-121-315 ระบบควบคมุ 
Control Systems 

3(1-4-4) 

14-121-316 โครงข่ายประสาทเทียมและตรรกศาสตร์
คลุมเครือเชิงประยุกต ์
Application of Artificial Neural 
Networks and Fuzzy Logic 

3(1-4-4) 

14-121-317 วิศวกรรมแมเ่หล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Engineering 

3(1-4-4) 

14-121-318 ระเบียบวิธเีชิงเลขส าหรับงานวิศวกรรม 
Numerical Methods for Engineering 

3(1-4-4) 

14-121-319 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
Selected Topics in Electrical Power 
Engineering 

3(1-4-4) 

14-121-420 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
Power System Protection 

3(1-4-4) 

14-122-101 ทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
Basic Skills in Electricity and 
Electronics 

3(1-4-4) 

14-122-102 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
Electrical and Electronic 
Instrumentations 

3(1-4-4) 

14-122-203 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
Electronic Devices and Circuits 

3(1-4-4) 

14-122-204 วงจรดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ 
Digital Circuits and Applications 

3(1-4-4) 

14-122-205 ไมโครคอนโทรลเลอร์กับอินเทอรเ์น็ตของ
สรรพสิ่ง 
Microcontroller Programming and IoT 

3(1-4-4) 

14-122-206 อิเล็กทรอนิกสเ์ชิงประยุกต์ใช้งาน 
Application-based Electronics 

3(1-4-4) 

14-122-307 หลักการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
Principles of Communications and 
Telecommunications 

3(1-4-4) 

14-122-308 การสื่อสารดจิิทัล 
Digital Communications 

3(1-4-4) 

14-122-309 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
Smart Electronic Systems 

3(1-4-4) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

14-122-310 วิศวกรรมโทรศัพท ์
Telephone Engineering 

3(1-4-4) 

14-122-311 โครงข่ายสื่อสารทางแสง 
Optical Communications Network 

3(1-4-4) 

14-122-312 บล็อกแอคทีฟส าหรับระบบโทรคมนาคม 
Active Building Block for Telecom 
System 

3(1-4-4) 

14-122-313 วงจรรวมแอนะล็อกและการประยกุต์ใช้งาน 
Integrated Analog Circuits and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-122-314 การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 
Printed Circuit Board Design 

3(1-4-4) 

14-122-315 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Smart Electronics Systems and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-122-316 ระบบควบคมุหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 
Robot Control System in Industry 

3(1-4-4) 

14-122-317 โทรศัพท์เคลื่อนที่ยคุที่ 5 
5G Mobile Communications 

3(1-4-4) 

14-122-418 อิเล็กทรอนิกส์ทางเสียงและภาพ 
Audio and Video Electronics 

3(1-4-4) 

14-123-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
Computer Technology and 
Equipment 

3(1-4-4) 

14-123-202 การออกแบบซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้
งาน 
Software Design and Applications 

3(1-4-4) 

14-123-203 การสื่อสารข้อมลูและโครงข่าย 
Data Communication and Networking 

3(1-4-4) 

14-123-304 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิศวกรรม  
Information Technology for 
Engineering 

3(1-4-4) 

14-123-305 การออกแบบดิจิทัลอัตโนมตัิ  
Automation Digital Design 

3(1-4-4) 

14-123-306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  
Web Services Technology 

3(1-4-4) 

14-123-307 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นพื้นฐาน  
Foundations of Computer Graphics 
 

3(1-4-4) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

14-123-308 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทลั 
Digital Image Processing 

3(1-4-4) 

14-123-309 การผลิตเกมดิจิทลั 
Digital Game Productions 

3(1-4-4) 

14-123-310 อิเล็กทรอนิกสไ์รส้ายและการประยุกต์ใช้งาน 
Wireless Electronics and Applications 

3(1-4-4) 

14-123-311 ระบบเทคโนโลยีการจดัการฐานข้อมูล  
Database Management Technology 

3(1-4-4) 

14-123-312 ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้งาน 
Embedded Systems and Applications 

3(1-4-4) 

14-123-313 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Internet of Things and Applications 

3(1-4-4) 

14-123-314 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 
Computer Security 

3(1-4-4) 

14-123-315 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  
Web Application Development 

3(1-4-4) 

14-124-301 การฝึกงานทางด้านไฟฟ้า 
Internship in Electricity 

3(320) 

14-124-402 โครงงาน 
Project 

3(1-4-4) 

6) เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ทีม่ีความรับผิดชอบต่อสังคม  
มีจิตส านึกไทย และยึดมั่นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข และเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์

00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

00-018-001 ศาสตร์พระราชา 
The King’s Philosophy 

3(2-2-5) 

00-018-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

3(2-2-5) 

00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   
Meditation for Life Development 

3(2-2-5) 

00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ 
Human Relations and Personality 
Development 

3(3-0-6) 

00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของ รายวิชา 
หลักสูตร รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 
Citizen and Public Consciousness 

3(3-0-6) 

00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(2-2-5) 

00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) 

00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(2-2-5) 

00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ   
English Conversation 

3(2-2-5) 

00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  

3(2-2-5) 

00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
English for Work 

3(2-2-5) 

00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ   
English for Presentation 

3(2-2-5) 

00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) กับ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) กับ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

เกณฑ์ขั้น
ต่ า 

ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
ของ มคอ.1 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558)  
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต 

สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563) 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 30 34 31 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  72 94 137 103 
     2.1  วิชาชีพคร ู  34 46 37 
     2.2  วิชาชีพเฉพาะสาขา  94 91 66 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 130 177 140 
จ านวนหนว่ยกิตหมวดวิชาเฉพาะ   ปฏิบัติ 41 หน่วยกิต 

(ร้อยละ 31.30) 
ทฤษฎ ี90 หนว่ยกิต 

(ร้อยละ 68.70) 

ปฏิบัติ 60 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 63.83) 

ทฤษฎี 34 หนว่ยกิต 
(ร้อยละ 36.17) 

จ านวนชั่วโมงสอนหมวดวิชาเฉพาะ   ปฏิบัต ิ185 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 67.27) 

ทฤษฎ ี90 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 32.73) 

ปฏิบัติ 297 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 89.73) 

ทฤษฎ ี34 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 10.27) 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) กับ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

  1. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 177 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 140 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 31 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มความรูต้ามหลักจรยิธรรม 3 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 7 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย     6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ 

ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มความรูเ้ชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 3 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6 หน่วยกิต 
 1.5 กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต     
 1.6 กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1 หน่วยกิต     
 1.7 กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 137  หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต 
    2.1  หมวดวิชาชีพครู 46 หน่วยกิต  2.1  วิชาชีพครู 37 หนว่ยกิต 
          2.1.1  กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา 34 หน่วยกิต       2.1.1  วิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 22 หน่วยกิต 
          2.1.2  กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต       2.1.2  วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 
          2.1.3  วิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกิต 
    2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต  2.2  วิชาชีพเฉพาะสาขา 66 หน่วยกิต 
          2.2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต       2.2.1  ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ 3 หน่วยกิต 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

          2.2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55 หน่วยกิต       2.2.2  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต 
          2.2.3  กลุ่มวิชาการสอนวชิาชีพ 6 หน่วยกิต       2.2.3  วิชาชีพบังคับ 21 หน่วยกิต 
          2.2.4  กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต       2.2.4  วิชาชีพเฉพาะสาขาเลอืก 6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 
  2. รายวิชา 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                     177 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                      140 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   34 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                    31 หน่วยกิต  
กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม      
01-021-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์  

Ethics for Human Beings 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์        
01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   

Human Relations and Personality 
Development 

3(3-0-6) 00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality 
Development 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-021-003 ไทยศึกษา  
Thai Studies 

3(3-0-6) 00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-021-004 วรรณกรรมไทย  
Thai Literature 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-021-005 จิตวิทยาท่ัวไป 
General Psychology 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-021-006 พฤติกรรมของมนุษย์  
Human Behavior 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

 
01-022-001 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต  

Life Style Enhancement 
3(3-0-6) 00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 

Life Style Enhancement 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
01-022-002 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์  

Peace and Human Security 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-022-003 สังคมกับการปกครอง  
Society and Government 

3(3-0-6) 00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-022-004 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6)    ย้ายรายวิชาไปอยู่ 
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 

01-022-005 กฎหมายและระบบของกฎหมาย   
Law and Legal Systems 

3(3-0-6) 00-023-005 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  
Introduction to Laws 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา/ปรับรหัสวิชา/
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทักษะเชิงตัวเลข       
02-031-001 คณิตศาสตร์ท่ัวไป  

General Mathematics  
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-031-002 สถิติในชีวิตประจ าวัน  
Statistics for Everyday Use 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-031-003 คณิตศาสตร์ต้นแบบ  
Classical Mathematics 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-032-001 เคมีท่ัวไป  
General Chemistry 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

02-032-002 ฟิสิกส์ทั่วไป  
General Physics 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

02-032-006 มนุษย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
Man and Biological Science 
 
 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

02-032-007 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  
Environment and Resources 
Management 

3(3-0-6) 00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

02-032-008 แหล่งพลังงานทางเลือก  
Alternative Energy Sources 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
Information Technology for Study 
Skills 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
Computer Technology 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ        
01-040-001 ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์  

Human Essence and Fulfillment 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-040-002 วิธีการเรียนรู้  
Learning Methods 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-040-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-040-004 มนุษย์กับสังคม  
Man and Society 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-040-005 เอเชียอาคเนย์ศึกษา   
Southeast Asian Studies 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6)    ย้ายรายวิชาไปอยู่ 
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 

02-040-007 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี  
Man and Chemical Products 
 

3(3-0-6) 00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหน่วยกิต 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

02-040-008 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม  
Man and Environment 

3(2-2-5) 00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม        
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 

 Southern Cultures and Traditions 
3(3-0-6) 00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 

Southern Cultures and Traditions 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์  

Thai Civilization in the 
Globalization Context 

3(3-0-6) 00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 
Thai Civilization in Globalization Context 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-021-009 สารัตถะแห่งความงาม  
Beauty Matters 

3(3-0-6) 00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-021-010 อรรถรสในงานศิลปะ  
Aesthetics in Art 

3(3-0-6) 00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-021-011 ดนตรีเพื่อชีวิต  
Music for Life 

3(2-2-5)    ย้ายรายวิชาไปอยู่ 
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 

01-021-012 ศิลปะการเล่นเงา 
 Art of Shadow Play 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย      
01-023-001 พลศึกษา  

Physical Education 
1(0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

01-023-002 ฟุตบอล  
Football 

1(0-2-1) 00-011-001 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-023-003 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-023-004 ตะกร้อ  
Takraw 

1(0-2-1) 00-011-006 ตะกร้อ 
Takraw 
 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

01-023-005 ฟุตซอล   
Futsal 

1(0-2-1) 00-011-009 ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-023-006 แบดมินตัน 
Badminton  

1(0-2-1) 00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-023-007 ว่ายน้ า  
Swimming 

1(0-2-1) 00-011-002 ว่ายน้ า 
Swimming 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-023-008 กอล์ฟ 
Golf 

1(0-2-1) 00-011-011 กอล์ฟ   
Golf 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-023-009 กีฬาลีลาศ  
DanceSport 

1(0-2-1) 00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

01-023-010 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
Aerobic Dance for Health 

1(0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

01-023-011 โยคะเพื่อสุขภาพ 
Yoga for Health  

1(0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร     
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1  

English I 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2  
English II 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(3-0-6) 00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ  
English Conversation 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหน่วยกิต 

01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3(3-0-6) 00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหน่วยกิต 

01-011-002 ทักษะการเขียน 
Writing Skills 

3(3-0-6) 00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 
 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหน่วยกิต 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

01-011-003 ศิลปะการพูด  
Art of Speaking 

3(3-0-6) 00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหน่วยกิต 

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in English 

3(3-0-6) 00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหน่วยกิต 

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
Writing Skills in English 

3(3-0-6) 

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  
English for Work 

3(3-0-6) 00-035-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
English for Work 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหน่วยกิต 

01-312-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาบันเทิง  
English for Edutainment 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-313-001 ภาษาจีน 1  
Chinese I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-313-002 ภาษาจีน 2  
Chinese II 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-314-001 ภาษามลายู 1  
Malay I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-314-002 ภาษามลายู 2  
Malay II 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-315-001 ภาษาญ่ีปุ่น 1  
Japanese I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-315-002 ภาษาญี่ปุ่น 2  
Japanese II 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-316-001 ภาษาเกาหลี 1  
Korean I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-316-002 ภาษาเกาหลี 2  
Korean II   

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

01-317-001 ภาษาฝรัง่เศส 1  
French I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-317-002 ภาษาฝรั่งเศส 2  
French II 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-318-001 ภาษาเยอรมัน 1  
German I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-318-002 ภาษาเยอรมัน 2  
German II  

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-319-001 ภาษาสเปน 1  
Spanish I 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

01-319-002 ภาษาสเปน 2  
Spanish II 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข   
   00-011-001 ฟุตบอล 

Football 
1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
   00-011-002 ว่ายน้ า 

Swimming 
1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
   00-011-003 กีฬาลีลาศ 

DanceSport 
1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
   00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 

Leisure Cycling 
1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
   00-011-005 บาสเกตบอล 

Basketball 
1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
   00-011-006 ตะกร้อ 

Takraw 
 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

   00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

   00-011-008 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

   00-011-009 ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

   00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

   00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

   00-018-001 ศาสตร์พระราชา  
The King’s Philosophy 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-018-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

   00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 
Meditation Life Development 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย   
   00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

Human Relations and Personality 
Development 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

   00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

   00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

   00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

   00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 
Citizen and Public Consciousness 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
   00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 

Thai Writing Skills 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา/ปรับหน่วยกิต 
   00-034-005 ศิลปะการพูด 

Art of Speaking 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา/ปรับหน่วยกิต 
   00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

Academic Reading and Writing 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา/ปรับหน่วยกิต 
   00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ  

English Conversation 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา/ปรับหน่วยกิต 
   00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

English Reading and Writing  
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา/ปรับหน่วยกิต 
   00-035-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ  

English for Presentation 
3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา/ปรับหน่วยกิต 

   กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 

Environment and Resources Management 
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับรหัสวิชา/ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
   00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 

Innovation Management for Entrepreneurs 
3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 
 
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                  134 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                         103 หน่วยกิต  
หมวดวิชาชีพครู                                             46   หน่วยกิต   หมวดวิชาชีพครู                                                   37  หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาบังคับทางการศึกษา    วิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
14-011-101 คุณธรรมและความเป็นครู 

Moral and Teacher’s Attributes 
3(3-0-6) 14-101-001 ความเป็นครูวิชาชีพ 

Being a Professional Teachers 
2(1-3-2) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 

หน่วยกิต 
14-011-102 ภาษาและวัฒนธรรม 

Language and Cultures 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

14-011-103 จิตวิทยาส าหรับครูวิชาชีพ 
Psychology for Professional 
Teachers 

3(3-0-6) 14-101-002 จิตวิทยาส าหรับครูวิชาชีพ 
Psychology for Professional Teachers 

3(2-3-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

14-011-104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับ
ครูวิชาชีพ 
Measurement and Assessment for 
Professional Teachers 

3(2-2-5) 14-101-004 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
Measurement and Assessment in 
Education 

3(2-3-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

14-011-405 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับครู
วิชาชีพ 
Research for Learning 
Development for Professional 
Teachers 

3(2-2-5) 14-101-008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
Research for Learning Development 

3(2-3-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

14-012-201 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
Vocational Education Curriculum 
Development 

3(3-0-6) 14-101-007 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

3(2-3-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

14-012-202 การจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา 
Vocational Education Learning 
Management 
 

3(2-2-5) 14-101-003 หลักการจัดการเรียนรู้    
Principles of Learning Management 
 

3(2-3-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 
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สรุปการเปลี่ยนแปลง 

14-012-203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 
Educational Innovation and 
Information Technology 

3(2-2-5) 14-101-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้  
Innovation and Digital Technology for 
Learning Management 

2(1-3-2) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

14-012-204 การประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
Quality Assurance for Vocational 
Education 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

14-012-405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 
Professional Teacher Externship 

1(0-3-0)    ยกเลิกรายวิชา 

14-013-304 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทางการศึกษา 
Educational Multimedia Computer 

3(2-2-5)    ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต/ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 

14-013-305 ชุดการเรียนบนเครือข่าย 
Web-based Instruction Package 

3(2-2-5)    ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต/ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 

   14-101-006 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี 
Technological Teaching Methods 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
14-012-506 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 

Professional Teacher Internship  I 
6(0-40-6)    ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 

หน่วยกิต/ยุบรวม 
14-012-507 ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 

Professional Teacher Internship  II 
6(0-40-6)    ปรับรหัส/ชือ่วิชา/ค าอธิบาย/ 

หน่วยกิต/ยุบรวม 
   14-102-101 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 

Professional Experience I 
2(160) รายวิชาใหม่ 

   14-102-202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
Professional Experience II 
 

2(160) รายวิชาใหม่ 



 

 
 

มคอ.2 

170 
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สรุปการเปลี่ยนแปลง 

 
  

14-102-303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 
Professional Experience III 

2(160) รายวิชาใหม่ 

 
  

14-102-404 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
Teaching Internship 

6(720) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต/ยุบรวม 

   วิชาชีพครูเลือก   
 

  
14-101-009 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทางการศึกษา 

Computer-based Multimedia in Education 
3(2-3-4) ปรับรหัส/หน่วยกิต 

 
  

14-101-010 ชุดการเรียนบนเครือข่าย 
Web-based Instructional Packages 

3(2-3-4) ปรับรหัส/หน่วยกิต 

 

  

14-101-011 วิธีการสอนในห้องประลองและโรงฝึกงาน  
Laboratory and Workshop Teaching 
Methods 

3(1-6-2) ปรับรหัส/หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  91  หน่วยกิต  วิชาชีพเฉพาะสาขา 66 หน่วยกิต   
   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานประกอบการ   

   14-124-301 การฝึกงานทางด้านไฟฟ้า 
Internship in Electricity 

3(320) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   
14-110-101 งานทักษะช่างพื้นฐาน 1 

Basic Technical Skills  I 
3(1-6-2) 14-121-101 ทักษะงานช่างพื้นฐาน 

Basic Technical Skills 
3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 

หน่วยกิต/ยุบรวม 
14-110-102 งานทักษะช่างพื้นฐาน 2 

Basic Technical Skills  II 
3(1-6-2)    ยุบรวม 

14-110-103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
Engineering Mathematics  I 

3(3-0-6) 14-121-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering Mathematics 

3(3-0-6) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต/ยุบรวม 

14-110-104 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering Mathematics  II 
 

3(3-0-6)    ยุบรวม 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

14-111-101 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 
Fundamentals of Electrical 
Engineering 

2(2-0-4) 14-122-101 ทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Basic Skills in Electricity and Electronics 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต/ยุบรวม 

14-111-102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 
Fundamentals of Electrical 
Engineering Laboratory 

1(0-3-0)    ยุบรวม 

14-112-101 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
Fundamentals of Electronic 
Engineering 

2(2-0-4)    ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต/ยุบรวม 

14-112-102 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 
Fundamentals of Electronic 
Engineering Laboratory 

1(0-3-0)    ยุบรวม 

14-114-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
Computer Technology 

2(2-0-4) 14-123-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
Computer Technology and Equipment 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต/ยุบรวม 

14-114-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
Computer Technology Laboratory 

1(0-3-0)    ยุบรวม 

14-313-101 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
Industrial Safety 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   14-121-103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
Electrical Circuits Analysis 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต/ยุบรวม 

   14-122-102 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Electrical and Electronic Instrumentations 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต/ยุบรวม 

   14-122-203 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Devices and Circuits 
 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต/ยุบรวม 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

   14-122-204 วงจรดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ 
Digital Circuits and Applications 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต/ยุบรวม 

   14-122-205 ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตของ 
สรรพสิ่ง 
Microcontroller Programming and IoT 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต/ยุบรวม 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ    วิชาชีพบังคับ   
14-110-306 ฝึกงานทางอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 
Electronics and 
Telecommunication Internship 

3(0-40-0)    ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

14-110-307 โครงงานทางอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 
Project for Electronics and 
Telecommunication 

3(1-6-4) 14-124-402 โครงงาน 
Project 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต/ยุบรวม 

14-111-103 วงจรไฟฟ้า 1 
Electric Circuits  I 

3(3-0-6)    ยุบรวม 

14-111-104 วงจรไฟฟ้า 2 
Electric Circuits  II 

3(3-0-6)    ยุบรวม 

14-111-105 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Electrical and Electronic Measuring 
Instruments 

2(2-0-4)    ยุบรวม 

14-111-106 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
Electrical and Electronic 
Instruments Laboratory 
 

1(0-3-0)    ยุบรวม 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

14-112-103 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 
Electronic Circuits  I 

2(2-0-4)    ยุบรวม 

14-112-104 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 
Electronic Circuits Laboratory  I 

1(0-3-0)    ยุบรวม 

14-112-105 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 
Electronic Circuits  II 

2(2-0-4)    ยุบรวม 

14-112-106 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 
Electronic Circuits Laboratory II 

1(0-3-0)    ยุบรวม 

14-112-208 เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ 
Sensors and Transducers 

3(3-0-6)    ยุบรวม 

14-113-301 หลักการของระบบสื่อสาร 
Principles of Communication 
Systems 

3(3-0-6) 14-122-307 หลักการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
Principles of Communications and 
Telecommunications 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

14-113-302 การสื่อสารดิจิทัล 
Digital Communication 

3(3-0-6) 14-122-308 การสื่อสารดิจิทัล 
Digital Communications 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

14-113-303 การสื่อสารทางแสง 
Optical Communications 

3(2-3-4) 14-122-311 โครงข่ายสื่อสารทางแสง 
Optical Communications Network 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

14-113-305 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Engineering 

3(3-0-6)    ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

14-114-103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
Computer Programming  I 

3(3-0-6) 14-123-202 การออกแบบซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้งาน 
Software Design and Applications 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต/ยุบรวม 

14-114-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
Computer Programming  II 

3(3-0-6)    ยุบรวม 

14-114-205 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ 1 
Digital Electronics I 
 

3(3-0-6)    ยุบรวม 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

14-114-206 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ 2 
Digital Electronics II 

3(3-0-6)    ยุบรวม 

14-114-207 ปฏิบัติการดิจิทัล 
Digital Laboratory 

1(0-3-0)    ยุบรวม 

14-114-208 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Microcontrollers 

2(2-0-4)    ยุบรวม 

14-114-209 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Microcontroller Laboratory 

1(0-3-0)    ยุบรวม 

14-114-310 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
Data Communication and 
Computer Networks 

3(3-0-6) 14-123-203 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 
Data Communication and Networking 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวชิา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

   14-121-204 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
Electrical Machinery 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-121-305 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
Electrical Power Systems 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-121-306 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการประยุกต์ใช้งาน 
Power Electronics and Applications 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

   14-121-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
Programmable Logic Controllers 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-121-308 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
Electric Power System Analysis 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-121-309 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
Electrical System Design 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

 
  

14-121-420 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
Power System Protection 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 
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สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

 
  

14-122-206 อิเล็กทรอนิกส์เชิงประยุกต์ใช้งาน 
Application-based Electronics 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

 
  

14-122-309 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
Smart Electronic Systems 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

 
  

14-122-310 วิศวกรรมโทรศัพท์ 
Telephone Engineering 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

 
  

14-122-418 อิเล็กทรอนิกส์ทางเสียงและภาพ 
Audio and Video Electronics 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาการสอนวิชาชีพ        
14-013-301 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี 

Specific Teaching Method for 
Technology 

3(1-4-4)    ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

14-013-302 การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ  
Self-Development for Being 
Entrepreneur 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

14-013-303 วิธีการสอนในห้องประลองและโรงฝึกงาน 
Laboratory and Workshop Teaching 
Method 

3(1-4-4)    ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาชีพเลือก  วิชาชีพเฉพาะสาขาเลือก   
14-110-308 หัวข้อเฉพาะพิเศษ 

Special Topics 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

14-112-207 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
Power Electronics 
 

3(2-3-4)    ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

14-112-309 นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชน 
Electronic Innovation for 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

Community 
14-112-310 ระบบภาพและเสียง 

Audio and Visual Systems 
3(3-0-6)    ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 

หน่วยกิต 
14-113-304 วิศวกรรมโทรศัพท์ 

Telephone Engineering 
3(2-3-4)    ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 

หน่วยกิต 
14-113-306 วิศวกรรมไมโครเวฟ 

Microwave Engineering 
3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

14-113-307 วิศวกรรมสายอากาศ 
Antenna Engineering 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   14-121-310 วิศวกรรมส่องสว่าง 
Illumination Engineering 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-121-311 โรงต้นก าลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 
Power Plants and Substations 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-121-312 พลังงานทดแทน 
Renewable Energy 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-121-313 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
Electric Drives 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-121-314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
High Voltage Engineering 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-121-315 ระบบควบคุม 
Control Systems 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-121-316 โครงข่ายประสาทเทียมและตรรกศาสตร์คลุมเครือ
เชิงประยุกต์ 
Application of Artificial Neural Networks 
and Fuzzy Logic 
 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
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สรุปการเปลี่ยนแปลง 

   14-121-317 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Engineering 

3(1-4-4) ปรับรหัส/ชื่อวิชา/ค าอธิบาย/ 
หน่วยกิต 

   14-121-318 ระเบียบวิธีเชิงเลขส าหรับงานวิศวกรรม 
Numerical Methods for Engineering 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-121-319 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
Selected Topics in Electrical Power 
Engineering 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-122-312 บล็อกแอคทีฟส าหรับระบบโทรคมนาคม 
Active Building Block for Telecom System 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-122-313 วงจรรวมแอนะล็อกและการประยุกต์ใช้งาน 
Integrated Analog Circuits and 
Applications 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-122-314 การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 
Printed Circuit Board Design 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-122-315 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและประยุกต์ใช้งาน 
Smart Electronics and Applications 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-122-316 ระบบควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 
Robot Control System in Industry 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-122-317 โทรศัพท์เคลื่อนท่ียุคท่ี 5 
5G Mobile Communications 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-123-304 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิศวกรรม  
Information Technology for Engineering 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-123-305 การออกแบบดิจิทัลอัตโนมัติ  
Automation Digital Design 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-123-306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  
Web Services Technology 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

   14-123-307 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นพื้นฐาน  
Foundations of Computer Graphics 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-123-308 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล 
Digital Image Processing 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-123-309 การผลิตเกมดิจิทัล 
Digital Game Productions 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-123-310 อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน 
Wireless Electronics and Applications 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-123-311 ระบบเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูล  
Database Management Technology 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-123-312 ระบบสมองกลฝังตัวเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน 
Embedded System for Applications 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-123-313 อินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิงและการประยุกต์ใช้งาน 
Internet of Things and Applications 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-123-314 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 
Computer Security 

3(1-4-4) รายวิชาใหม่ 

   14-123-315 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
Web Application Development 

3(1-4-4) รายวชิาใหม่ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                         6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                          6 หน่วยกิต  
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและหัวหน้าสาขา 

นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาท่ี
เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) กับ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม (5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ปรัชญา ปรัชญา 
     ผลิตครูวิชาชีพที่มีความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะ
การปฏิบัติงานทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง เป็นนัก
ถ่ ายท อด เท ค โน โลยี  พั ฒ นาการศึ กษ าด้ าน
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

     มุ่งผลิตครูอาชีวศึกษาและนักถ่ายทอด
เทคโนโลยี ที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการ
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาไฟฟ้า มีทักษะด้าน
ดิจิทัล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคมที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
     1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความ
ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 
     2. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้หลักวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมอย่าง
สร้างสรรค ์
     3. สามารถบูรณาการหลักการของทฤษฎี และ
ทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติเพ่ือน ามาท างานในการ
วิเคราะห์ ประเมินทางเลือก แก้ไขปัญหา ตระหนัก
ถึงผลกระทบ และสามารถถ่ายทอดได้อย่างเป็น
ระบบ 
     4. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้าที่ และบทบาทของตนในกลุ่ม
งานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงาน มีจิตสาธารณะและมีทักษะชีวิต 

     เพ่ื อผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มี คุณ ลั กษณ ะที่ พึ ง
ประสงค์ ดังนี้ 
     1. มีค่านิยมร่วมและมีจิตวิญญาณความเป็น
ครู มี เอกลักษณ์ของการเป็นครูผู้ประกอบ
วิชาชีพชั้นสูง และมีจิตบริการต่อเพ่ือนร่วม
วิชาชีพและสังคม 
     2. ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู อุทิศตน
และทุ่มเทในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
     3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ ทันสมัย และ 
มีปัญญา มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทัน
การเปลี่ ยนแปลงของสั งคมและของโลก
ตลอดเวลา 
     4. เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีทักษะการ
พัฒนาความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาตนเองและผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม (5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

     5. สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการประมวล แปลความหมาย และวิเคราะห์
ข้อมูล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติ ดต่ อสื่ อ ส ารและน า เสนอข้ อมู ล ได้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และสามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
     6. มีทักษะในงานวิชาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม และสามารถจัดการเรียนการ
สอนในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการ
เรียนรู้  การถ่ายทอดความรู้  การส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน 
สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้าม
วัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนา
ตนเอง ผู้เรียนและสังคม 
     6. เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตส านึกไทย และ
ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ. 2562 

 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
1. กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ รายวิชาในหลักสูตร 
      ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
ปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์
การสอน ความรู้ ตามกรอบ TPACK 
แนวคิด STEM ความรอบรูด้้านดิจทิัล 
ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง กับวิชาชีพครูมาใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี การวดัและ
ประเมิน การเรียนการสอนได้เหมาะสมกับ
ลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของ
ผู้เรยีนที่แตกต่างกัน กลุม่วิชาแกนหรือ
วิชาชีพครูบังคับมีสาระส าคญัดังตอ่ไปนี ้

   

     1) ค่านิยม อุดมการณ์ และจติวิญญาณ
ความเป็นครู คณุธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

14-101-001 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being a Professional Teachers 

2(1-3-2) 

     2) ปรัชญาการศึกษา 14-101-007 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

3(2-3-4) 

     3) จิตวิทยาส าหรับครูเพื่อจดัการเรยีนรู้
และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสรมิและ
พัฒนาผู้เรียน 

14-101-002 จิตวิทยาส าหรับครูวิชาชีพ 
Psychology for Professional 
Teachers 

3(2-3-4) 

     4) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู ้

14-101-003 หลักการจดัการเรียนรู้    
Principles of Learning 
Management 

3(2-3-4) 

14-101-006 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลย ี
Technological Teaching 
Methods 

3(1-4-4) 

14-101-011 วิธีการสอนในห้องประลองและโรง
ฝึกงาน  
Laboratory and Workshop 
Teaching Methods 
 
 
 
 

3(1-6-2) 
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องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
     5) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้

00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Technology and Innovation 

3(2-2-5) 

14-101-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพือ่
การจัดการเรยีนรู้  
Innovation and Digital 
Technology for Learning 
Management 

2(1-3-2) 

14-101-009 คอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยีทาง
การศึกษา 
Computer-based Multimedia 
in Education 

3(2-3-4) 

14-101-010 ชุดการเรยีนบนเครือข่าย 
Web-based Instructional 
Packages 

3(2-3-4) 

     6) การวัดและประเมินการศึกษาและ
การเรยีนรู ้

14-101-004 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
Measurement and Assessment 
in Education 

3(2-3-4) 

     7) การวิจัยและการพัฒนานวตักรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

14-101-008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
Research for Learning 
Development 

3(2-3-4) 

     8) ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัคร ู 00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(2-2-5) 

00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) 

00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(2-2-5) 

00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ  
English Conversation 

3(2-2-5) 

00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  

3(2-2-5) 

00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
English for Work 

3(2-2-5) 

00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ  
English for Presentation 

3(2-2-5) 

00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

2. การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา    
      การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

14-102-101 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
Professional Experience I 

2(160) 
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องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
14-102-202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

Professional Experience II 
2(160) 

14-102-303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 
Professional Experience III 

2(160) 

14-102-404 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
Teaching Internship 

6(720) 

3. กลุ่มสาขาวิชาเฉพาะ    
    3.1 สาขาวิชาไฟฟ้า    
      ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถอธิบายความรู้ทางด้าน
ไฟฟ้าขั้นสูง สามารถค านวณ ออกแบบและ
วิเคราะห์ วงจรและระบบด้านไฟฟ้า เพื่อ
แก้ปัญหางานท่ีเกี่ยวข้องด้านไฟฟ้า สามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใน
สถานประกอบการ ให้มีความสามารถใน
การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ รวมทั้งการตดิตั้งระบบไฟฟ้า การ
ควบคุม เครื่องจักรอตุสาหกรรม เพื่อสร้าง
ผลงาน พัฒนาองค์ความรู้และแกป้ัญหางาน
ด้านไฟฟ้า มีความสามารถในการเลือกใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ สื่อการสอนและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
ทันการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีที่เน้น
ทฤษฎีและปฏิบตัิ เพื่อจัดการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้มี
สมรรถนะในสาขาอาชีพและทักษะตาม
มาตรฐานอาชีพ 
      ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ 
อาทิ 
      - พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
      - ด้านการวัด เครื่องมือวัด และ
วิศวกรรมระบบควบคมุ 
      - เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
      - การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 
      - การแปลงรูปพลังงานและการ

14-121-101 ทักษะงานช่างพื้นฐาน 
Basic Technical Skills 

3(1-4-4) 

14-121-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering 
Mathematics 

3(3-0-6) 

14-121-103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
Electrical Circuits Analysis 

3(1-4-4) 

14-121-204 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
Electrical Machinery 

3(1-4-4) 

14-121-305 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
Electrical Power Systems 

3(1-4-4) 

14-121-306 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Power Electronics and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-121-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร ์
Programmable Logic 
Controllers 

3(1-4-4) 

14-121-308 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
Electric Power System Analysis 

3(1-4-4) 

14-121-309 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
Electrical System Design 

3(1-4-4) 

14-121-310 วิศวกรรมส่องสว่าง 
Illumination Engineering 

3(1-4-4) 

14-121-311 โรงต้นก าลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 
Power Plants and Substations 

3(1-4-4) 

14-121-312 พลังงานทดแทน 
Renewable Energy 

3(1-4-4) 

14-121-313 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
Electric Drives 

3(1-4-4) 
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(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ขับเคลื่อน 
      - ระบบไฟฟ้ากาลัง วิศวกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้า 
      - วิทยาการหรือเทคโนโลยสีมัยใหม่
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 
      - มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

14-121-314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
High Voltage Engineering 

3(1-4-4) 

14-121-315 ระบบควบคมุ 
Control Systems 

3(1-4-4) 

14-121-316 โครงข่ายประสาทเทียมและ
ตรรกศาสตร์คลุมเครือเชิงประยุกต์ 
Application of Artificial Neural 
Networks and Fuzzy Logic 

3(1-4-4) 

14-121-317 วิศวกรรมแมเ่หล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Engineering 

3(1-4-4) 

14-121-318 ระเบียบวิธเีชิงเลขส าหรับงาน
วิศวกรรม 
Numerical Methods for 
Engineering 

3(1-4-4) 

14-121-319 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 
Selected Topics in Electrical 
Power Engineering 

3(1-4-4) 

14-121-420 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
Power System Protection 

3(1-4-4) 

14-124-301 การฝึกงานทางด้านไฟฟ้า 
Internship in Electricity 

3(320) 

14-124-402 โครงงาน 
Project 

3(1-4-4) 

    3.2 สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม   
      ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถอธิบายความรู้ทางด้าน
ไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคมขั้นสูง 
สามารถคานวณ ออกแบบและวิเคราะห์ 
เพื่อแก้ปัญหางานด้านไฟฟ้าสื่อสารหรือ
โทรคมนาคม สามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ ให้มี
ความสามารถในการใช้เครื่องมือ การติดตั้ง
ระบบ และการสร้าง การควบคุมอุปกรณ์
และระบบ ไฟฟ้าสื่อสารหรือ 
โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างผลงาน 
พัฒนาองค์ความรู้และแกป้ัญหางานด้าน
ไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม มี

14-122-307 หลักการระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคม 
Principles of Communications 
and Telecommunications 

3(1-4-4) 

14-122-308 การสื่อสารดจิิทัล 
Digital Communications 

3(1-4-4) 

14-122-311 โครงข่ายสื่อสารทางแสง 
Optical Communications 
Network 

3(1-4-4) 

14-122-312 บล็อกแอคทีฟส าหรับระบบ
โทรคมนาคม 
Active Building Block for 
Telecom System 
 

3(1-4-4) 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและเทคโนโลยี
เพื่อการเรยีนรู้ที่หลากหลาย และทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เน้นทฤษฎีและ
ปฏิบัติ เพื่อจัดการเรียนรู้และปฏิบตัิงานใน
สถานศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะในสาขาอาชีพ
และทักษะตามมาตรฐานอาชีพ 
      ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ 
อาทิ 
      - ทฤษฎีการสื่อสาร 
      - ระบบสื่อสารแอนะลอ็กและดิจิทัล 
      - การประมวลผลสญัญาณ 
      - วิศวกรรมสายอากาศ 
      - อุปกรณ์สื่อสารและการส่งสัญญาณ 
      - ระบบไฟฟ้าสื่อสารและเครอืข่าย 
      - วิทยาการหรือเทคโนโลยสีมัยใหม่
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือวิศวกรรม
โทรคมนาคมและการศึกษา 
      - มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

14-123-203 การสื่อสารข้อมลูและโครงข่าย 
Data Communication and 
Networking 

3(1-4-4) 

14-123-304 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
วิศวกรรม  
Information Technology for 
Engineering 

3(1-4-4) 

14-123-310 อิเล็กทรอนิกสไ์รส้ายและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Wireless Electronics and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-123-313 อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Internet of Things and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-124-301 การฝึกงานทางด้านไฟฟ้า 
Internship in Electricity 

3(320) 

14-124-402 โครงงาน 
Project 

3(1-4-4) 

    3.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์    
    ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถอธิบายความรู้ทางด้าน 
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง สามารถค านวณ 
ออกแบบและวิเคราะห์ เพื่อแก้ปญัหางาน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ สามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถาน
ประกอบการ ให้มีความสามารถในการใช้
เครื่องมือการติดตั้งระบบ รวมทั้งการสร้าง
อุปกรณ์ วงจรและการควบคุมระบบด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างผลงาน พัฒนา องค์
ความรู้และแก้ปัญหางานด้านอิเลก็ทรอนิกส์ 
มีความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและเทคโนโลยี
เพื่อการเรยีนรู้ที่หลากหลายและทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เน้น ทฤษฎี
และปฏิบตัิเพื่อจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน

14-122-101 ทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
Basic Skills in Electricity and 
Electronics 

3(1-4-4) 

14-122-102 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
Electrical and Electronic 
Instrumentations 

3(1-4-4) 

14-122-203 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
Electronic Devices and Circuits 

3(1-4-4) 

14-122-204 วงจรดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ 
Digital Circuits and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-122-205 ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่ง 
Microcontroller Programming 
and IoT 

3(1-4-4) 
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ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะในสาขาอาชีพ
และทักษะตามมาตรฐานอาชีพ 
    ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ อาท ิ
    - พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
    - วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
    - การประมวลสัญญาณ 
    - การออกแบบวงจรและระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
    - วงจรรวม 
    - ระบบสมองกลฝังตัวและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
    - วิทยาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการศกึษา 
    - มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

14-122-206 อิเล็กทรอนิกสเ์ชิงประยุกต์ใช้งาน 
Application-based Electronics 

3(1-4-4) 

14-122-309 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
Smart Electronic Systems 

3(1-4-4) 

14-122-313 วงจรรวมแอนะล็อกและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Integrated Analog Circuits and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-122-314 การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 
Printed Circuit Board Design 

3(1-4-4) 

14-122-315 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ
การประยุกต์ใช้งาน 
Smart Electronics Systems and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-122-316 ระบบควบคมุหุ่นยนต์ในงาน
อุตสาหกรรม 
Robot Control System in 
Industry 

3(1-4-4) 

14-122-317 โทรศัพท์เคลื่อนที่ยคุที่ 5 
5G Mobile Communications 

3(1-4-4) 

14-122-418 อิเล็กทรอนิกส์ทางเสียงและภาพ 
Audio and Video Electronics 

3(1-4-4) 

14-123-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
Computer Technology and 
Equipment 

3(1-4-4) 

14-123-202 การออกแบบซอฟต์แวร์และการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Software Design and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-123-304 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
วิศวกรรม  
Information Technology for 
Engineering 

3(1-4-4) 

14-123-305 การออกแบบดิจิทัลอัตโนมตัิ  
Automation Digital Design 

3(1-4-4) 

14-123-306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  
Web Services Technology 
 
 

3(1-4-4) 
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องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
14-123-307 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นพื้นฐาน  

Foundations of Computer 
Graphics 

3(1-4-4) 

14-123-308 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทลั 
Digital Image Processing 

3(1-4-4) 

14-123-309 การผลิตเกมดิจิทลั 
Digital Game Productions 

3(1-4-4) 

14-123-310 อิเล็กทรอนิกสไ์รส้ายและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Wireless Electronics and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-123-311 ระบบเทคโนโลยีการจดัการ
ฐานข้อมูล  
Database Management 
Technology 

3(1-4-4) 

14-123-312 ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Embedded System for 
Applications 

3(1-4-4) 

14-123-313 อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Internet of Things and 
Applications 

3(1-4-4) 

14-123-314 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 
Computer Security 

3(1-4-4) 

14-123-315 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
Web Application Development 

3(1-4-4) 

14-124-301 การฝึกงานทางด้านไฟฟ้า 
Internship in Electricity 

3(320) 

14-124-402 โครงงาน 
Project 

3(1-4-4) 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) กับ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
ชื่อ-สกลุ/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

    วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง 
1 นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 

3 9206 0023x xx x 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า), 2550 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 
2545 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นายฐาปนิค ตีระพันธ์ 
1 9399 0011x xx x 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2557 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้), 2554 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

2 นางสาวบุษราคัม ทองเพชร 
3 9501 0042x xx x 

ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอน 
เทคนิคศึกษา), 2555 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), 
2549 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
2543 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

นางสาวนุชจิเรศ  แก้วสกุล 
3 8417 0054x xx x 

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า), 2553 
 
อส.บ. (เครื่องมือวัดและ
ควบคุม), 2549

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

3 นายสมพงษ์ แก้วหวัง 
3 9308 0022x xx x 

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนกิส์), 
2554 
ปทส. (ไฟฟ้าสื่อสาร), 2547 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ 

นายวิชาญ เพชรมณี 
3 9206 0023x xx x 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2549 
 
ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์), 2541 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

4 นายกรภัทร เฉลิมวงศ์ 
3 9011 0106x xx x 

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนกิส์), 
2554 
อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง), 
2547 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

 
 
 
 



 

 

มคอ.2 

189 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
ชื่อ-สกลุ/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
5 นายปิยะ ประสงค์จันทร์ 

3 9005 0004x xx x 
ค.อ.ม. (การบริหารงาน
อาชีวศึกษา), 2543 
ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร), 2538 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นางสาวบุษราคัม ทองเพชร  
3 9501 0042x xx x 

ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการสอน
เทคนิคศึกษา), 2555 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), 
2549 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
2543 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

    นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
3 9206 0023x xx x 

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า), 2550 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 
2545 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

    นายปิยะ ประสงค์จันทร์ 
3 9055 0004x xx x 

ค.อ.ม. (การบริหารงาน
อาชีวศึกษา), 2543 
ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร), 2538 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
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ภาคผนวก ซ 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอน 

ของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
นายฐาปนิค ตีระพันธ์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลศรีวิชัย 
2554 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
นุชจิเรศ แก้วสกุล กรภัทร เฉลิมวงศ์ และฐาปนิค ตีระพันธ์. 2562. เครื่องผ่าจาวตาลโดยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมใบมีด. การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 6, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ,         
15 กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 153-159. 

กระวี อนนตรี สมพงษ์ แก้วหวัง ฐาปนิค ตีระพันธ์ และกรภัทร เฉลิมวงศ์. 2561. การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องวัดฮาร์มอนิกส์ส าหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟสด้วยโปรแกรม LabVIEW. การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์วิจัย ครั้งที่ 14 “นวัตกรรมการวิจัยแบบสห
วิทยาการ” (Innovation in Interdisciplinary Research), อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี, 13 - 14 ธันวาคม 2561,          
หน้า 141-146. 

สมพงษ์ แก้วหวัง กระวี อนนตรี และฐาปนิค ตีระพันธ์. 2561. เครื่องบดกากปาล์มส าหรับเลี้ยงโคขุน.     
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์วิจัย ครั้งที่ 14 “นวัตกรรมการ
วิจัยแบบสหวิทยาการ” (Innovation in Interdisciplinary Research), อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี จ.สุราษฎร์ธานี, 13 - 14 ธันวาคม 2561,              
หน้า 123-130.  

สมพงษ์ แก้วหวัง กระวี อนนตรี และฐาปนิค ตีระพันธ์. 2560. เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่พลังงาน
แสงอาทิตย.์ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม, โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน          
จ.เลย, 25-28 กรกฎาคม 2560, หน้า 373-376.  

ประสบการณ์สอน 
- โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
- การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 
- วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
- เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 
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นางสาวนุชจิเรศ แกวสกุล 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีไดรับ สาขาวิชา สถาบันท่ีจบ ปท่ีจบ 

ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

ไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2553 

ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องมือวัด
และควบคุม 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2549 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ 
นุชจิเรศ แกวสกลุ กรภัทร เฉลมิวงศ และฐาปนิค ตีระพันธ. 2562. เครื่องผาจาวตาลโดยใช

ไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุมใบมีด. การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบงั ครั้งที่ 6, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั กรงุเทพฯ, 
15 กุมภาพันธ 2562, หนา 153-159 

นุชจิเรศ แกวสกลุ วีรวุฒิ ขันรัตน  และกรภัทร เฉลิมวงศ. 2561. แบบจําลองระบบการตรวจสอบความ
ปลอดภัยภายในบาน. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 10         
ราชมงคลขับเคลือ่นนวัตกรรมกาวไกลสู Thailand 4.0, โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง, 1-3 สิงหาคม 
2561, หนา 750-756.  

นุชจิเรศ แกวสกลุ และกรภัทร เฉลิมวงศ. 2561. ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร 1 เฟส โดยใชโปรแกรม
พีแอลซี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมกาวไกลสู Thailand 4.0, โรงแรมเรือรษัฎา จ.ตรัง, 1-3 สิงหาคม 2561,    
หนา 1378-1383.  

นุชจิเรศ แกวสกลุ กรภัทร เฉลมิวงศ และขจรศักด์ิ พงศธนา. 2560. ชุดทดลองการควบคุมแทง็กนํ้าแบบ 
PID โดยโปรแกรม LabVIEW. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครัง้ที่ 9 
การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองทองถ่ินและภาคอุตสาหกรรม, โรงแรมเชียงคานรเิวอร
เมาทเทน จ.เลย, 25-28 กรกฎาคม 2560, หนา 843-846.  

นุชจิเรศ แกวสกลุ กรภัทร เฉลมิวงศ และสมพงษ แกวหวัง. 2560. ชุดทดลองหลักการทํางานตัวเก็บ
ประจุ. การประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและสิง่ประดิษฐ 2560 Innovation for 
learning and Invention 2017 (ILI 2017), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี          
จ.ปทุมธานี, 4 เมษายน 2560, หนา 729-735.  

ประสบการณสอน 
- วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน และปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟาเบือ้งตน 
- ระบบควบคุม 
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และปฏิบัติเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
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นายวิชาญ เพชรมณี 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันทีจ่บ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2549 

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์
และ
คอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2541 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ปิยะ ประสงค์จันทร์ วิชาญ เพชรมณี และบุษราคัม ทองเพชร. 2561. การสร้างและ

หาคุณภาพของชุดทดลองเรื่องการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านส าหรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกิ๊ปซ่า (GIPSA). การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           
วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม, 6-7 ธันวาคม 2561, หน้า 2252-2263.  

ประสบการณ์สอน 
- วิศวกรรมไฟฟ้า 
- การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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นางสาวบุษราคัม ทองเพชร  
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและ
พัฒนาการสอน
เทคนิคศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2555 

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2549 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2543 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ปิยะ ประสงค์จันทร์ วิชาญ เพชรมณี และบุษราคัม ทองเพชร. 2561. การสร้างและ

หาคุณภาพของชุดทดลองเรื่องการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านส าหรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกิ๊ปซ่า (GIPSA). การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม, 6-7 ธันวาคม 2561, หน้า 2252-2263.  

อนุกูล นันทพุธ ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ บุษราคัม ทองเพชร และฉารีฝ๊ะ หัดยี. 2561. การพัฒนา
กระบวนการติวสอบสมรรถนะวิชาชีพครูส าหรับครูช่างอุตสาหกรรมด้วยวิธีการถ่ายทอดสดผ่าน
โปรแกรม Facebook. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม,           
6-7 ธันวาคม 2561, หน้า 886-894. 

บุษราคัม ทองเพชร. 2560. การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้
รูปแบบ ES-RPAI ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. การ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560, หน้า 93-100. 

บุษราคัม ทองเพชร. 2559. การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพแบบ ES-RPAI ที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. การประชุม
วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 (TechEd9), คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ, 24-25 พฤศจิกายน 2559, 
หน้า 363-368.  

ประสบการณ์สอน 
- การวิจัยทางการศึกษา 
- ชุดการเรียนบนเครือข่าย 
- คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทางการศึกษา 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2550 

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2545 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
กัลยาณี เฮงฮู้ ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ และกระวี อนนตรี. 2561. ชุดสาธิตโครงข่ายโทรศัพท์ระบบไอพีพีบี

เอ็กซ์. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์วิจัย ครั้งที่ 14 “นวัตกรรม
การวิจัยแบบสหวิทยาการ” (Innovation in Interdisciplinary Research),อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี, 13-14 ธันวาคม 2561, 
หน้า 53-62.  

ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ปิยะ ประสงค์จันทร์ วิชาญ เพชรมณี และบุษราคัม ทองเพชร. 2561. การสร้างและ
หาคุณภาพของชุดทดลองเรื่องการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านส าหรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกิ๊ปซ่า (GIPSA). การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน จ.นครปฐม, 6-7 ธันวาคม 2561, หน้า 2252-2263.  

อนุกูล นันทพุธ ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ บุษราคัม ทองเพชร และฉารีฝ๊ะ หัดยี. 2561. การพัฒนา
กระบวนการติวสอบสมรรถนะวิชาชีพครูส าหรับครูช่างอุตสาหกรรมด้วยวิธีการถ่ายทอดสดผ่าน
โปรแกรม Facebook. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม,            
6-7 ธันวาคม 2561, หน้า 886-894. 

ปิยะ ประสงค์จันทร์ ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ และกระวี อนนตรี. 2561. เครื่องอบส้มแขกด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ราชมงคล
ขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0, โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง, 1 - 3 สิงหาคม 2561, 
หน้า 80-91. 

ประสบการณ์สอน 
- วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1-2 และปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1-2 
- การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
- นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชน 
- วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ 
ระดับ

การศึกษา 
วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

การบริหารงาน
อาชีวศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2543 

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ปิยะ ประสงค์จันทร์ วิชาญ เพชรมณี และบุษราคัม ทองเพชร. 2561. การสร้างและ

หาคุณภาพของชุดทดลองเรื่องการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านส าหรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกิ๊ปซ่า (GIPSA). การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม, 6-7 ธันวาคม 2561, หน้า 2252-2263.  

ปิยะ ประสงค์จันทร์ ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ และกระวี อนนตรี. 2561. เครื่องอบส้มแขกด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ.  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10        
ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0, โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง, 1-3 สิงหาคม 
2561, หน้า 80-91. 

ประสบการณ์สอน 
- หลักการของระบบสื่อสาร 
- การสื่อสารทางแสง 
- หลักและวิธีการจัดการเรียนรู้ 
- หลักวิชาชีพครูอาชีวะ 
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ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 

 
  1. อาชีพ ครูอาชีวศึกษาทางช่างอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์  
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

การมุ่งผลสัมฤทธิ์:  
สมรรถนะด้านการเป็นครู
อาชีวศึกษาทางช่างมืออาชีพ 
มีสมบตัิทางคุณวุฒิในวิชาชีพ
เพื่อการท างานในสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา  
 

ความรู้ (Knowledge) 
1. สมรรถนะด้านวิชาการ  
2. สมรรถนะเฉพาะของวิชาชีพทางครู
อาชีวศึกษาทางช่างอุตสาหกรรม 
3. สมรรถนะด้านเชาวน์ปัญหา  
 

1. ประเมินจากการเรียนการ
สอนรายวิชาจาก
มหาวิทยาลยัในรายวิชาบังคับ
และรายวิชาเลือก 
2. ประเมินจากสถานศึกษาท่ี
นักศึกษาออกฝึกสอน ได้แก่ 
ครูพี่เลีย้ง หัวหน้าแผนก และ
นักเรียน 
3. ประเมินจากการท า
โครงงานของนักศึกษา  

1. จากการเรียนการสอนรายวิชา
จากมหาวิทยาลัยในรายวิชา
บังคับและรายวิชาเลือกจากการ
สอบทฤษฎีและปฏิบัต ิ
 

เกรดเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า 2.00  

 

ทักษะ (Skill) 
1. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 
2. สมรรถนะด้านการใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
3. สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล 
4. สมรรถนะด้านการใช้จิตวิทยาส าหรับ
ครูเพื่อการจดัการเรียนการสอน  
5. สมรรถนะด้านการวิจัยทางการศึกษา 
6. สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสตูร  

1. ประเมินจากการออก
ฝึกสอนในสถานศึกษา  
 

1. แบบประเมินการจัดการ
เรียนรู ้
2. แบบประเมินแผนการสอน  
3. แบบประเมินโครงร่างการวิจัย  
4. แบบประเมินรายงานการวจิัย  
5. แบบประเมินผลการสอนจาก
นักเรียนในช้ันเรียน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

คุณลักษณะ 
(Characteristics/Traits) 
1. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยการศึกษา 
ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิ 
2. การมีจิตสาธารณะ มคีวามตั้งใจและ
ความพยายามในการให้บริการแกผู่้ที่มี
ส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
3. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม การด ารงตนและพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมท้ังตาม
กฎหมาย คณุธรรม จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพครูอาชีวศึกษาทางช่าง 

1. ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ จากการออก
ฝึกสอนในสถานศึกษา  
 

1. แบบประเมินการมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ขณะออก 
ฝึกสอน  
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 
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198   2. อาชีพ ผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ ในสถานประกอบการ 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ  

การมุ่งผลสัมฤทธิ์:  
เป็นผู้มีความเป็นมืออาชีพ
ในการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม และ
คอมพิวเตอร ์

ความรู้ (Knowledge) 
1. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดทาง
กระบวนการ  
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยตี่าง ๆ ที่
ใช้ควบคู่ไปกับการท างาน 
3. สมรรถนะด้านเชาวน์ปญัหาในการท างาน 
4. กระบวนการถ่ายโอนความรู้และช่องทางการ
การส่งผ่านความรู้ รวมถึงภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร 

1. ประเมินจาก
สถานศึกษาท่ีนักศึกษา
ออกฝึกสอน ได้แก่ ครูพี่
เลี้ยง หัวหน้าแผนก และ
นักเรียน 
2. ประเมินจากการท า
โครงงานของนักศึกษา  
 

1. แบบประเมิน  
2. การเรียนการสอนในรายวิชา
โครงการ  
 

1. เกณฑต์ามแบบ
ประเมินคือต้อง
ผ่านร้อยละ 50  

 

ทักษะ (Skill) 
1. การสร้างความสัมพันธ์ในการท างานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อื่น เช่น เพื่อนร่วมงาน หวัหน้างาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
2. การส่งสาร และการรับสาร  
3. ทักษะการให้ค าปรึกษา และการสอนงาน 
4. ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จัดการข้อมลูอย่างเป็นระบบ  
5. ทักษะในการน าเสนอ 

1. ประเมินจากการสอน
เฉพาะทางเทคโนโลยี  
2. ประเมินจากวิธสีอนใน
ห้องประลองและโรง
ฝึกงาน 
3. ประเมินด้านการมี
ทักษะในการถ่ายโอน
ความรู้ และทักษะในการ
ถ่ายโอนความรูจ้ากการฝึก
ประสบการณ์ฝึกสอนใน
สถานศึกษา  
4. ประเมินจากการ
ฝึกสอนในช้ันเรียน 
 

1. แบบประเมินจากการสอนใน
รายวิชาเฉพาะทางเทคโนโลย ี
2. ประเมินจากวิธสีอนในห้อง
ประลองและโรงฝึกงาน 
 

1. เกณฑ์ตาม
รายวิชา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ  

 คุณลักษณะ(Characteristics/Traits) 
1. ด้านทัศนคตสิ่วนบุคคลสร้างสรรคเ์ชิง
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
2. ความเชื่อและความศรัทธาในวชิาชีพ   
3. มีความรับผิดชอบ  
4. มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ กระตือรือร้นเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการท างานและองค์กร 

1. ประเมินด้านความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจของ
ผู้เกี่ยวข้องและระบบใน
การท างานทางวิชาชีพ 
2. ประเมินโดยการ
มอบหมายให้ท างานโดยให้
อ านาจอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดอิสระในการ
ท างาน และความ
รับผิดชอบในการท างานให้
ส าเรจ็ 

1. แบบประเมินระหว่างการฝึก
ประสบการณ์สอนในสถานศึกษา  

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
50  
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  3. อาชีพ นักเทคโนโลยี นักประดิษฐ์ นวัตกร นักวิชาการ และนักวิจัยทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

การมุ่งผลสัมฤทธิ์:  
เป็นนักเทคโนโลยี  
นักประดิษฐ์ นวัตกร และ
นักวิจัยทางไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม 
และคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นมือ
อาชีพ 

ความรู้ (Knowledge) 
1. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลย ี
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ตามสายงานของตนเอง 
3. สมรรถนะด้านเชาวน์ปญัญา 

1. วัดและประเมินผลจาก
สถานศึกษาท่ีนักศึกษาออก
ฝึกสอน ได้แก่ ครูพี่เลี้ยง 
หัวหน้าแผนก และนักเรยีน 
2. ประเมินจากการท า
โครงงานของนักศึกษา  

1. แบบประเมินความรู้ทาง
วิชาการ 
2. แบบประเมินผลผู้เรียน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  

ทักษะ (Skill) 
1. น าทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจทิัลมา
ประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์องค์กร  
2. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุด  
3. การเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคตได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

1. ประเมินการ ค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน  
2. ประเมินวิเคราะห์ ข้อมูล
ให้เป็นสารสนเทศส าหรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ  
3. ประเมินการสรุปประเด็น 
และการจัดท ารายงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. แบบประเมินทักษะตาม
รายวิชาที่เรียน 
2. แบบประเมินในรายวิชา
โครงการ  
3. แบบประเมินการจัดท า
รายงาน การท าวิทยานิพนธ์ใน
รายวิชาโครงการ  
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  

คุณลักษณะ 
(Characteristics/Traits) 
1. มีจริยธรรมและรับผดิชอบในการ
สืบค้น ประมวลผลและน าเสนอขอ้มูล 
2. ความเชื่อและความศรัทธาในวชิาชีพ  

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
2. ความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจของผู้เกี่ยวข้องและ
ระบบในการท างานทาง
วิชาชีพ 

1. แบบประเมินคณุลักษณะ
ความเป็นครจูากการฝึก
ประสบการณ์การสอน  

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  
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  4. อาชีพ นักวิเคราะห์ ออกแบบ ตรวจสอบ วางแผนและดูแลระบบทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

การมุ่งผลสัมฤทธิ์:  
มุ่งบัณฑิต เป็นนักวิเคราะห์
ออกแบบ ตรวจสอบ วางแผน
และดูแลระบบทางด้านไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม 
และคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นมือ
อาชีพ 

ความรู้ (Knowledge) 
1. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
วิเคราะห์ ออกแบบ ตรวจสอบ วางแผน
และดูแลระบบตามศาสตร์ของตนเอง  
2. สมรรถนะด้านเชาวน์ปญัญา 
 

1. วัดและประเมินผลจาก
สถานศึกษาท่ีนักศึกษาออก
ฝึกสอน ได้แก่ ครูพี่เลี้ยง 
หัวหน้าแผนก และนักเรยีน 
2. ประเมินจากการท า
โครงงานของนักศึกษา  

1. แบบประเมินความรู้ทาง
วิชาการ 
2. แบบประเมินผลผู้เรียน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  

ทักษะ (Skill) 
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางการ
วิเคราะห์  
2. มีทักษะด้านการออกแบบ  
3. มีทักษะด้านการตรวจสอบ 
4. มีทักษะด้านการวางแผน  
5. มีทักษะด้านการดูแลระบบ  

1. ประเมินแสวงหาและ
รวบรวมข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน  
2. ประเมินการวิเคราะห์ 
กลั่นกรองข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศส าหรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ  
3. ประเมินเรื่องการสรุป
ประเด็นนักเทคโนโลยี และ
การจัดท ารายงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. แบบประเมินการเขียนโครง
ร่างการวิจัย 
2. แบบประเมินด้านการท างาน
อยา่งมีกระบวนการ มีระบบใน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์การ
สอนและวิชาโครงงาน 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  

คุณลักษณะ Characteristics/Traits) 
2. มีจริยธรรมและรับผดิชอบในการ
สืบค้น ประมวลผลและน าเสนอขอ้มูล 
2. ความเชื่อและความศรัทธาในวชิาชีพ   

1.ประเมินความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กระตือรือร้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ท างาน 

1. แบบประเมินการสร้างสรรค์
งานวิจัยและโครงงาน 
2. แบบประเมินจากการฝึก
ประสบการณ์การสอน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

3. มีความรับผิดชอบ  2. ประเมินความรับผิดชอบ 
  5. อาชีพ ประกอบธุรกิจอิสระทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์   

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

การมุ่งผลสัมฤทธิ์:  
มุ่งบัณฑิตเพื่อประกอบธุรกจิ
อิสระทางด้านไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม 
และคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นมือ
อาชีพ 

ความรู้ (Knowledge) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับการจดัท าและ
บริหารแผนการประกอบการขนาดเล็ก-
กลาง  
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน้และ
ระเบียบปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน  
3. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนา เทคนิค
การติดตามและประเมินผล  

1. วัดและประเมินผลจาก
สถานศึกษาในการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มในรายวิชา  
2. ประเมินจากการท า
โครงงานของนักศึกษาจาก
การใช้กระบวนการคดิ 
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ   

1. แบบประเมินความรู้ทาง
วิชาการ 
2. แบบประเมินผลผู้เรียนจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
การบูรณาการงานบริการวิชาการ 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50   

ทักษะ (Skill) 
1. มีทักษะในการประสานงาน การ
เจรจาต่อรอง โน้มน้าว จูงใจ  
2. ทักษะการท างานอย่างมีส่วนร่วม 
3. ทักษะการมีมนุษยส์ัมพันธ์  
4. มีความคิดสร้างสรรค ์

1. แสวงหาและรวบรวม
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน  
2. วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล
ให้เป็นสารสนเทศส าหรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ  

การสังเกตการณ ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50   

คุณลักษณะ 
(Characteristics/Traits) 
3. มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
ในศาสตร์ของตนเอง  

1.มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ 
กระตือรือร้นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการท างานและ
องค์กร  

การสังเกตการณ ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

2. ความเชื่อและความศรัทธาในวชิาชีพ   
3. มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ  

2. ความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจของผู้เกี่ยวข้องและ
ระบบในการท างานทาง
วิชาชีพ 
3. ประเมินด้านมอบหมายให้
ท างานโดยให้อ านาจอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เกดิอิสระใน
การท างาน และความ
รับผิดชอบในการท างานให้
ส าเรจ็ 
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ภาคผนวก ญ 

การพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
 

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวม 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 
00-011-001 ฟุตบอล 1(0-2-1) 20 20 30 30 0 100 
00-011-002 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 20 20 30 30 0 100 
00-011-003 กีฬาลีลาศ 1(0-2-1) 20 20 30 30 0 100 
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 1(0-2-1) 20 20 30 30 0 100 
00-011-005 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 20 20 30 30 0 100 
00-011-006 ตะกร้อ 1(0-2-1) 20 20 30 30 0 100 
00-011-007 แบดมินตัน 1(0-2-1) 20 20 30 30 0 100 
00-011-008 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 20 20 30 30 0 100 
00-011-009 ฟุตซอล  1(0-2-1) 20 20 30 30 0 100 
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 15 20 25 25 15 100 
00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 25 15 15 20 25 100 
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) 25 25 15 20 15 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวม 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 
00-018-004 ผู้น านันทนาการ 3(2-2-5) 20 20 30 30 0 100 
00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต   3(2-2-5) 20 20 30 30 0 100 
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนา

บุคลิกภาพ 
3(3-0-6) 15 15 25 25 20 100 

00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 15 15 25 25 20 100 
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 25 25 15 20 15 100 
00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 15 20 25 25 15 100 
00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5) 15 20 25 25 25 100 
00-034-005 ศิลปะการพูด 3(2-2-5) 15 15 25 25 20 100 
00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 15 15 25 25 20 100 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 15 15 25 25 20 100 
00-035-002 การอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 15 15 35 20 15 100 

00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(2-2-5) 15 20 25 25 15 100 
00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ  3(2-2-5) 15 15 20 20 30 100 
00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 15 15 25 25 20 100 
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการ

ทรัพยากร 
3(3-0-6) 15 15 25 25 20 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวม 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(2-2-5) 15 15 25 25 20 100 
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
3(2-2-5) 15 15 25 25 20 100 

00-048-003 การพัฒนาทักษะการคดินอก
กรอบ 

3(2-2-5) 15 15 20 20 30 100 
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  2. รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านวิธี
วิทยาการ
จัดการ
เรียนรู้ 

รวม 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
14-101-001 ความเป็นครูวิชาชีพ 2(1-3-2) 20 15 15 15 15 20 100 
14-101-002 จิตวิทยาส าหรับครูวิชาชีพ 3(2-3-4) 25 10 15 20 15 15 100 
14-101-003 หลักการจดัการเรียนรู ้ 3(2-3-4) 10 10 10 15 25 30 100 
14-101-004 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-3-4) 10 15 15 20 20 20 100 
14-101-005 นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัล

เพื่อการจัดการเรยีนรู้  
2(1-3-2) 10 20 20 15 20 15 100 

14-101-006 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี  3(1-4-4) 10 15 20 15 25 15 100 
14-101-007 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-3-4) 10 10 20 15 15 30 100 
14-101-008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-3-4) 10 15 20 15 25 15 100 
14-101-009 คอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยีทาง

การศึกษา  
3(2-3-4) 10 20 20 15 20 15 100 

14-101-010 ชุดการเรยีนบนเครือข่าย  3(2-3-4) 10 20 10 15 20 25 100 
14-101-011 วิธีการสอนในห้องประลองและโรง

ฝึกงาน 
3(1-6-2) 10 20 20 15 10 25 100 

14-102-101 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2(160) 15 20 20 15 20 10 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านวิธี
วิทยาการ
จัดการ
เรียนรู้ 

รวม 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
14-102-202 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2(160) 15 15 20 15 20 15 100 
14-102-303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 2(160) 15 20 15 20 20 10 100 
14-102-404 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(720) 15 15 15 15 20 20 100 
14-121-101 ทักษะงานช่างพื้นฐาน 3(1-4-4) 15 15 20 15 20 15 100 
14-121-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 15 15 20 15 20 15 100 
14-121-103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(1-4-4) 10 10 15 25 25 15 100 
14-121-204 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(1-4-4) 10 10 25 10 25 20 100 
14-121-305 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(1-4-4) 10 10 15 25 25 15 100 
14-121-306 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการ

ประยุกต์ใช้งาน 
3(1-4-4) 10 10 15 25 25 15 100 

14-121-307 โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร ์

3(1-4-4) 10 10 25 10 25 20 100 

14-121-308 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(1-4-4) 10 10 15 25 25 15 100 
14-121-309 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(1-4-4) 15 10 20 15 25 15 100 
14-121-310 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(1-4-4) 10 10 15 25 25 15 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านวิธี
วิทยาการ
จัดการ
เรียนรู้ 

รวม 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
14-121-311 โรงต้นก าลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(1-4-4) 15 10 20 15 25 15 100 
14-121-312 พลังงานทดแทน 3(1-4-4) 15 20 20 15 20 10 100 
14-121-313 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3(1-4-4) 15 15 20 15 20 15 100 
14-121-314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(1-4-4) 15 10 20 15 25 15 100 
14-121-315 ระบบควบคมุ 3(1-4-4) 10 10 15 25 25 15 100 
14-121-316 โครงข่ายประสาทเทียมและ

ตรรกศาสตร์คลุมเครือเชิงประยุกต์ 
3(1-4-4) 10 10 15 25 25 15 100 

14-121-317 วิศวกรรมแมเ่หล็กไฟฟ้า 3(1-4-4) 15 10 20 15 25 15 100 
14-121-318 ระเบียบวิธเีชิงเลขส าหรับงาน

วิศวกรรม 
3(1-4-4) 10 10 15 25 25 15 100 

14-121-319 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 

3(1-4-4) 10 10 15 25 25 15 100 

14-121-420 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(1-4-4) 15 15 20 15 20 15 100 
14-122-101 ทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
 

3(1-4-4) 10 10 25 25 15 15 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านวิธี
วิทยาการ
จัดการ
เรียนรู้ 

รวม 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
14-122-102 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
3(1-4-4) 10 10 25 25 15 15 100 

14-122-203 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 3(1-4-4) 10 10 25 25 15 15 100 
14-122-204 วงจรดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ 3(1-4-4) 10 10 25 25 15 15 100 
14-122-205 ไมโครคอนโทรลเลอร์และ

อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่ง 
3(1-4-4) 10 10 25 25 15 15 100 

14-122-206 อิเล็กทรอนิกสเ์ชิงประยุกต์ใช้งาน 3(1-4-4) 10 10 25 25 15 15 100 
14-122-307 หลักการระบบสื่อสารและ

โทรคมนาคม 
3(1-4-4) 10 10 25 25 15 15 100 

14-122-308 การสื่อสารดจิิทัล 3(1-4-4) 10 10 20 25 20 15 100 
14-122-309 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3(1-4-4) 10 10 25 25 15 15 100 
14-122-310 วิศวกรรมโทรศัพท ์ 3(1-4-4) 10 10 25 25 15 15 100 
14-122-311 โครงข่ายสื่อสารทางแสง 3(1-4-4) 10 10 25 25 15 15 100 
14-122-312 บล็อกแอคทีฟส าหรับระบบ

โทรคมนาคม 
 

3(1-4-4) 10 10 20 25 20 15 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านวิธี
วิทยาการ
จัดการ
เรียนรู้ 

รวม 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
14-122-313 วงจรรวมแอนะล็อกและการ

ประยุกต์ใช้งาน 
3(1-4-4) 10 10 25 25 15 15 100 

14-122-314 การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 3(1-4-4) 10 10 25 25 15 15 100 
14-122-315 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ   

การประยุกต์ใช้งาน 
3(1-4-4) 15 10 25 20 15 15 100 

14-122-316 ระบบควบคมุหุ่นยนต์ในงาน
อุตสาหกรรม 

3(1-4-4) 15 10 25 20 15 15 100 

14-122-317 โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 5 3(1-4-4) 10 10 20 25 20 15 100 
14-122-418 อิเล็กทรอนิกส์ทางเสียงและภาพ 3(1-4-4) 10 10 25 25 15 15 100 
14-123-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ ์
3(1-4-4) 10 15 15 15 25 20 100 

14-123-202 การออกแบบซอฟต์แวร์และการ
ประยุกต์ใช้งาน 

3(1-4-4) 15 10 25 15 20 15 100 

14-123-203 การสื่อสารข้อมลูและโครงข่าย 3(1-4-4) 15 10 25 15 20 15 100 
14-123-304 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

วิศวกรรม  
 

3(1-4-4) 10 10 25 15 30 10 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านวิธี
วิทยาการ
จัดการ
เรียนรู้ 

รวม 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
14-123-305 การออกแบบดิจิทัลอัตโนมตัิ  3(1-4-4) 10 10 25 10 25 20 100 
14-123-306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  3(1-4-4) 10 15 25 10 15 20 95 
14-123-307 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นพื้นฐาน  3(1-4-4) 10 10 25 10 25 20 100 
14-123-308 การประมวลผลสัญญาณภาพ

ดิจิทัล 
3(1-4-4) 15 10 25 15 20 15 100 

14-123-309 การผลิตเกมดิจิทลั 3(1-4-4) 10 10 25 10 25 20 100 
14-123-310 อิเล็กทรอนิกสไ์รส้ายและการ

ประยุกต์ใช้งาน 
3(1-4-4) 10 10 25 10 25 20 100 

14-123-311 ระบบเทคโนโลยีการจดัการ
ฐานข้อมูล  

3(1-4-4) 15 10 25 15 20 15 100 

14-123-312 ระบบสมองกลฝังตัวและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

3(1-4-4) 15 10 25 15 20 15 100 

14-123-313 อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

3(1-4-4) 15 10 25 15 20 15 100 

14-123-314 ความปลอดภัยในระบบ
คอมพิวเตอร ์

3(1-4-4) 15 10 25 15 20 15 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านวิธี
วิทยาการ
จัดการ
เรียนรู้ 

รวม 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
14-123-315 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  3(1-4-4) 15 10 25 15 20 15 100 
14-124-301 การฝึกงานทางด้านไฟฟ้า 3(320) 15 20 20 20 15 10 100 
14-124-402 โครงงาน 3(1-4-4) 15 15 20 15 20 15 100 



มคอ.2 

214 
 

ภาคผนวก ฎ 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
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