(มคอ.2) หน้า 1

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Bachelor of Engineering Program in Smart Electronics Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
Bachelor of Engineering (Smart Electronics Engineering)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
B.Eng. (Smart Electronics Engineering)
3. วิชาเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics Engineering)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 144 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5.6 วิชาชีพ
หลักสูตรนี้ไม่ขอรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
6.2 คณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2561
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
6.3 คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบในการ
นาเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบในการ
นาเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561
6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบในการ
นาเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
6.6 เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ตามคุณภาพมาตรฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 พร้อมเผยแพร่ใน พ.ศ.
2563
8. ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะทั้งภาครัฐ
และเอกชน ดังนี้
(1) วิศวกร
(2) นักวิชาการ นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(3) ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
(4) ผู้ดูแลระบบและซ่อมบารุง
(5) ผู้ประกอบการใหม่ทางด้านธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Start Up)
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ตาแหน่งวิชาการ
1

2

3

4

5

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นายไชยยันต์ ชนะพรมมา

นายธนวัฒน์ สอนเณร

นายวรพล มะโนสร้อย

นายวีระพล คงนุ่น

นางสาวกาญจนา ดาวเด่น

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
วท.บ. (เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2551
2549
2552
2543
2549
2544
2557
2544
2541

2551
2539
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10.2 สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่นามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่กล่าวถึงการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจ ทาให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทั้งในระดับ
อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและย่อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) ที่กล่าวถึงสถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น แต่บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไม่
เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2575) อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve)
คือ อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าเป็นจานวนมาก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทาได้จากการเร่งพัฒนาความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยี
จากภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตในประเทศ โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย
กับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อให้
ประเทศสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองและแข่งขันทางการค้ากับตลาดโลกได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่นามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบันที่การสื่อสารไร้ขีดพรมแดน การควบคุม
อุปกรณ์ทุกสิ่งผ่านอินเตอร์เน็ต การควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบสมาร์ ทโฟนและเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ว างตัก เพื่ อติ ดต่ อสื่ อสารกัน ผ่ า นเครื อข่ ายอิน เตอร์ เน็ ต
ความเร็ ว สู ง การน าอุป กรณ์อัจ ฉริ ยะมาสนั บสนุนการพัฒ นาภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ของไทยเพื่ อสร้า ง
มูลค่าเพิ่ม ได้กลายเป็นเรื่องปกติทั่วไป โครงสร้างของระบบการสื่อสารได้มีการพัฒนาให้สามารถส่ง
ข้อมูลด้วยความเร็วที่สูงเพียงพอต่อการใช้งานของอุปกรณ์อัจฉริยะและโปรแกรมประยุกต์แบบสื่อ
ประสมได้ สิ่งเหล่านี้ได้ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิตทางสั งคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจาเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความเข้าใจบริบทดังกล่าว เพื่อช่วยชี้นา
และขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตทางสังคม
และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
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และดาเนินชีวิตด้วยความเพียร พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และรองรับการแข่งขันทางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกเกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต บุ ค ลากรทางวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริ ยะ จาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย ด้านมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะอื่นของสถาบัน
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี โ ครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งมีรายวิชาที่ต้องเรียนจาก
คณะอื่น ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ ดังนั้นจึงมีความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นไปในลักษณะของ
การร่วมมือในด้านการเรียนการสอน การใช้สถานที่และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะ
ด้าน
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาตามความสนใจของแต่ละคนเป็นรายวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
ในการจั ด การเรี ย นการสอนนั้ น ต้ อ งมี ก ารประสานงานกั บ สถานประกอบการและ
คณะต่างๆ ที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่ต่างคณะ เพื่อกาหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน
ตลอดจนการวัดและประเมิน ผล ทั้งนี้เพื่อให้ นักศึกษาได้บรรลุ ผ ลการเรียนรู้ตามหลั กสู ตรนี้ และ
ติดตามความสอดคล้องของหลักสูตรจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ตบั ณฑิตวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมทางาน
ร่วมกับอาจารย์ในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 และก้าวสู่โลกในศตวรรษที่ 21
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
รั บ ผิ ดชอบต่อตนเอง วิช าชีพ และต่อสั งคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิช าชีพด้ว ยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ
1.2.2 มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
1.2.3 มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถพัฒ นาองค์ค วามรู้ ที่ ตนมี อยู่ ให้ สู งขึ้น ไป เพื่ อพัฒ นาตนเอง พัฒ นางาน พัฒ นาสั งคมและ
ประเทศชาติ
1.2.4 คิดเป็น ทาเป็น มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
1.2.5 มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการ
ทางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีใน
การทางาน
1.2.6 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์
ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
1.2.7 มีความพร้อมในการทางานร่วมกับอาจารย์ในสถานประกอบการณ์
1.2.8 มีทักษะในการแก้ไขปัญหาร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างดี
1.2.9 มีองค์ความรู้ในการออกแบบระบบด้านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้
สามารถทางานได้อย่างอัจฉริยะ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มีแผนในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยจะมีแผนการพัฒนากลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ดังนี้
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
1.ออกแบบหลักสูตรวิศวกรรม - ออกแบบหลักสูตรโดยมี
ผลการด าเนิ น งาน
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้มี พื้นฐานจากหลักสูตรในระดับ
หลักสูตรจากมคอ.7
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ. สากล (ACM/IEEE) ที่ทันสมัย
- รายงานการประเมิ นผล
กาหนดและตรงตามนโยบาย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตร
ของประเทศไทย 4.0 ในกลุ่ม ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) - เอกสารกระบวนการที่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - ติดตามประเมินการใช้
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง
อัจฉริยะซึ่งเป็นกลุ่ม
หลักสูตร
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ -ติดตามความต้องการบุคลากร - รายงานผลการติ ด ตาม
(First S-curve)
และประเมินหลักสูตร
บุคคลด้านอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะในนโยบายของประเทศ -นโยบายของประเทศไทย
4.0
ไทย 4.0
2. ออกแบบหลักสูตรให้สอด - ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน - รายงานผลการประเมิน
คล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ ความต้องการของผู้ประกอบการ ความพึงพอใจของบัณฑิต
ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของ ด้ า นวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีและแผน/นโยบาย อัจฉริยะ
อัจฉริยะ
ประเทศไทย 4.0
จากสถานประกอบการ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พึงพอใจในด้านทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการ
ทางานโดยเฉลี่ยระดับดี
- ผลการวิจัยหลักสูตรที่
แสดงถึงความต้องการ
หลักสูตรหรือความต้องการ
ของสังคมท้องถิ่นหรือความ
ต้องการในการประกอบ
อาชีพ
3. พัฒนาบุคลากรด้านการ
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร - โครงการพัฒนาคณาจารย์
เรียนการสอนและบริการ
ด้านการฝึกอบรม การศึกษาต่อ - รายงานผลการเข้าร่วม
วิชาการให้มีประสบการณ์จาก การจัดทาผลงานทางวิชาการ
การฝึกอบรม การประชุม
การนาความรู้ทางวิศวกรรม - มีการแลกเปลี่ยนความรู้
สัมมนาของคณาจารย์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไป
ระหว่างสถาบัน เช่น การศึกษา - ผลงานทางวิชาการ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
ปฏิบัติงานจริงและเชิญสถาน
ประกอบการเป็นวิทยากร
บรรยายในมหาวิทยาลัย

4. กระบวนการจัดการเรียน
การสอน

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

ดูงาน การเชิญผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ความรู้
- มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างสถานประกอบการ เช่น
การศึกษาดูงาน การเชิญสถาน
ประกอบการเป็นวิทยากรเพื่อให้
ความรู้
- สนับสนุนให้คณาจารย์และ
นักศึกษาเกิดโครงการการ
บริการวิชาการ โครงการวิจัย
และโครงการความร่วมมือกับ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม
1. จัดการเรียนการสอนเชิงรุก
(Active Learning) โดยมุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติได้จริง
2. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทางานและงานวิจัย
(Talent-WIL)
2. จัดการการศึกษาเชิงบูรณา
การการเรียนรู้กับการทางาน
(Work Integrated Learning)
โดยใช้รูปแบบ การกาหนด
ประสบการณ์ก่อนการศึกษา
(Pre-course Experience),
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (WorkBased Learning), หลักสูตร
อุตสาหกรรม (Industrial
Course), สหกิจศึกษา (Co-op)
และ เตรียมการเรียนรู้โครงงาน
อุตสาหกรรม (Preparation
for Industrial Project Based
Learning)

- ผลงานวิจัย
- โครงการการบริการ
วิชาการ
- โครงการความร่วมมือกับ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม
- ปริมาณงานบริการ
วิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสูตรเฉลี่ยระดับดี

- แผนการบริหารการสอนที่
มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้
เชิงรุกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
-รายวิชาประสบการณ์ก่อน
การศึกษา, การเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ, หลักสูตร
อุตสาหกรรม, สหกิจศึกษา
และ เตรียมการเรียนรู้
โครงงานอุตสาหกรรมที่
บรรจุลงในแผนการบริหาร
การสอน
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

5. การบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

3. จัดทาโครงงานอุตสาหกรรม
ด้วยกลไกโครงการส่งเสริม
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไป
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของภาคเอกชน
(Talent Mobility) โดย
สนับสนุนให้คณาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อ
จัดทาโครงงานอุตสาหกรรมให้
เป็นปริญญานิพนธ์
4. การจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. จัดหาหนังสือในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องเพียงพอกับจานวน
นักศึกษา
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน
3. มีการสารวจความต้องการ
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ใน
หลักสูตรตลอดจนมีการจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
4. สถานประกอบการมี
ห้องปฏิบัติการที่สนับสนุน วัสดุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์

-คาอธิบายโครงงาน
อุตสาหกรรมบรรจุลงใน
รายวิชาสหกิจศึกษา 1
และสหกิจศึกษา 2
- โครงการการจัดการเรียน
การสอนที่มีการบูรการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- จานวนเอกสาร ตารา
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน
- มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน
และพอเพียง
- ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อทรัพยากรการ
เรียนการสอน
- มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ใน
ห้องปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.2.1 มีภาคฤดูร้อน จานวน 3 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.2.2 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 ในวัน–เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
ภาคฤดูร้อน
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
 นอกวัน–เวลาราชการ (ระบุ)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขา
ที่เกี่ยวข้องทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
2.2.3 คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของสายงานสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะค่อนข้างน้อย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนาหน้าที่และความรับผิดชอบของสายงานสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ บรรจุรายวิชาการกาหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษาและรายวิชา
บทนาสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในหลักสูตร
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
ชั้นปีที่ 4
20
รวม
40
80
120
140
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
20
40

2565
40
40
40
20
140
40

หมายเหตุ ตารางข้อ 2.5 แสดงจานวนนักศึกษารวมของผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2
(1) เป็นนักศึกษาภาคปกติ และข้อ 2.2 (2) เป็นนักศึกษาเทียบโอน (โดยวิธีการเทียบโอนตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนรายวิชาจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549) (ภาคผนวก ก)
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2561
2562
2563
2564
2565
ค่าตอบแทน
300,000
600,000
700,000 1,000,000 1,200,000
ค่าใช้สอย
300,000
600,000
700,000 1,000,000 1,200,000
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
400,000
800,000 1,200,000 2,000,000 2,400,000
รวมงบดาเนินการ
1,000,000 2,000,000 2,600,000 4,000,000 4,800,000
ค่าครุภัณฑ์
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
รวมทั้งสิ้น
1,800,000 2,800,000 3,400,000 4,800,000 5,600,000
ประมาณการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 20,000 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 การโอนและการเทียบโอน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก ก)
2.8.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
144 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
108 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
33 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
75 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
50 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
12 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มสหกิจศึกษา
13 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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3.1.3

รายวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชา
รูปแบบรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นตัวเลขระบบ 7 หลัก แต่ละ
หลักมีความหมายเพื่อจาแนกรายวิชาออกเป็นสาขาวิชาและกลุ่มวิชา ในการจาแนกสาขาวิชาได้ยึด
หลักการจาแนกของ ISCED ( International Standard Classification of Education ) มี
ความหมายดังนี้
1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

ตัวเลขลาดับที่ 1-3
หมายถึง
กลุ่มสาขาวิชา
ตัวเลขลาดับที่ 4
หมายถึง
ความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี
ตัวเลขลาดับที่ 5
หมายถึง
กลุ่มวิชาในสาขาวิชา
ตัวเลขลาดับที่ 6-7
หมายถึง
ลาดับที่ของรายวิชา
สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ตัวเลขลาดับที่ 1-3
706 หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ตัวเลขลาดับที่ 4 ความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี หมายถึง
7061 หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1
7062 หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 2
7063 หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 3
7064 หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 4
ตัวเลขลาดับที่ 5 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แบ่งกลุ่มวิชา ได้ดังนี้
706_1
หมายถึง
รายวิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
706_2
หมายถึง
รายวิชาวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
706_3
หมายถึง
รายวิชาสัญญาณและการดาเนินกรรมวิธีสัญญาณ
706_4
หมายถึง
รายวิชาวงจรรวมและสมองกลฝังตัวฝังตัว
706_5
หมายถึง
รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
706_6
หมายถึง
รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
706_7
หมายถึง
รายวิชาในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตัวเลขลาดับที่ 6 และ 7 แทนลาดับที่ของวิชาที่อยู่ในกลุ่ม/สาขาย่อยต่างๆ ของสาขา เช่น
706__01
หมายถึง
รายวิชาลาดับที่ 1 ในกลุ่มวิชาและระดับชั้นปี
706__03
หมายถึง
รายวิชาลาดับที่ 3 ในกลุ่มวิชาและระดับชั้นปี
706__05
หมายถึง
รายวิชาลาดับที่ 5 ในกลุ่มวิชาและระดับชั้นปี
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ตัวอย่าง
7061101
สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
3(2-2-5)
หมายถึง รายวิชาในหมู่วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระดับความยากหรือควรจัดให้เรียนใน
ชั้นปีที่ 1 อยู่ในกลุ่มรายวิชาความรู้ด้านพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลาดับรายวิชาที่ 1
มีจานวน 3 หน่วยกิต แบ่งเป็นรายวิชาทฤษฎี 2 หน่วยกิต เวลาปฏิบัติ 2 คาบต่อสัปดาห์ เวลาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง 5 คาบต่อสัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ตลอดภาคเรียน
สาหรับการกาหนดรหัสรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง
ระบบรหัสรายวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ภาคผนวก ก)
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3.1.4 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า
30
(1) กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
9
1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
English for Communication and Learning
1500106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
Thai for Communication and Information
Retrieval
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
English for Academic Purposes
1500111 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
1500113 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
1500114 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
1500115 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
Laos for Communication
Hindi for Communication
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต
Life Skills Development
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
1500104 ความจริงของชีวิต
Meaning of Life
2000103 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
2500109 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
Citizenship in a Democratic System
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
2500105 ท้องถิ่นของเรา
Our Community
2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
Thai Society and Globalization
2500108 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Law for Daily Life
2500110 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
3500101 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
Economics for Happy Living
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Philosophy
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Life Quality
4000109 วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise Science for Health
4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
5000110 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plant for Life
5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดาริเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
Technology for Life Development under
His Majesty Royal-Initiative

6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
108 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
33 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1552634 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
English for Engineers
4011105 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers I
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers I
4011107 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers II
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers II
4021116 เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
4021117 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematics Basic
4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematics
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
7001102 การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม
3(1-4-4)
Basic Engineering Practice
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
3(2-2-5)
Computer Programming for Engineers
7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Applied Mathematics in Engineering
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2.2 วิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า
75 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับด้านวิศวกรรม
บังคับเรียน
50 หน่วยกิต
(1) กลุม่ ความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7061101 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Materials
7062102 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Field Engineering
(2) กลุ่มความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7061201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3(2-2-5)
Electrical Circuits Analysis
7062202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ
3(2-2-5)
Electronic Circuits and Design
7062203 วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
3(2-2-5)
Digital Circuits and Design
(3) กลุ่มความรู้ด้านสัญญาณ (อนาล็อกและดิจิทัล) และการดาเนิน
กรรมวิธีสัญญาณ
7062301 เครื่องมือวัดและการวัดทางวิศวกรรม
3(2-2-5)
อิเล็กทรอนิกส์
Instrumentation and Measurement in
Electronic Engineering
7062302 การประมวลสัญญาณ
3(2-2-5)
Signal Processing
7062303 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน
3(2-2-5)
Electrical Machinery and Driver
7063301 วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Automatic Control System Engineering
(4) กลุ่มความรู้ด้านวงจรรวมและสมองกลฝังตัว
7062401 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
3(2-2-5)
Semiconductor Inventions
7063401 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งานสมอง 3(2-2-5)
กลฝังตัว
Microprocessor and Embedded Applications
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(5) ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
7061501 บทนาสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3(2-2-5)
Introduction for Smart Electronics
7061801 เตรียมประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรม
1(0-6-0)
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Pre-course Experience in Smart Electronic Engineering
7062801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2(0-12-0)
อัจฉริยะ
Work-Based Learning in Smart Electronic Engineering
7013305 ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
7063502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบไอโอที
3(2-2-5)
Analysis and Design of the System of Internet of Things
7063601 การเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Smart Electronics Engineering Entrepreneurship
7063902 เตรียมการเรียนรู้โครงงานอุตสาหกรรมด้าน
2(0-12-0)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Preparation for Indusial Project Based Learning in Smart
Electronic Engineering
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
7063204 อิเล็กทรอนิกส์กาลังและการประยุกต์ใช้งาน
3(0-6-3)
Power Electronics and Applications
7063503 การออกแบบพีซีบีสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3(0-6-3)
และเทคโนโลยีไร้สาย
PCB Design for Smart Electronics and
Wireless Technologies
7063504 การใช้เครื่องมือในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว 3(0-6-3)
Rapid Prototyping Tools
7093505 การออกแบบการสื่อสารไร้สายแบบวงกว้างที่ใช้
3(0-6-3)
พลังงานต่า
Low-Power Wide Area Network Design
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7063506 ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 3(0-6-3)
Embedded Systems for Smart Appliances
7063507 การเรียนรู้ของเครื่อง
3(0-6-3)
Machine Learning
7063508 กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
3(0-6-3)
Creation and Innovation Process
7063509 ระบบโทรคมนาคมไร้สายและเครือข่าย
3(0-6-3)
Wireless and Network Telecommunications
7064402 การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(0-6-3)
Digital Image Processing
7063510 ระบบนิวโรฟัซซีเบื้องต้น
3(0-6-3)
Introduction to Neuro-Fuzzy Systems
7064902 หัวข้อพิเศษสาหรับงานด้านวิศวกรรม
3(0-6-3)
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Special Topic in Smart Electronic Engineering
2.2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บังคับเรียน
13 หน่วยกิต
7064801 การเตรียมประสบการณ์สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม 1(0-2-1)
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Preparation for Cooperative Education in
Smart Electronic Engineering
7064802 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6(0-36-0)
อัจฉริยะ 1
Cooperative Education in Smart Electronic Engineering 1
7064805 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6(0-36-0)
อัจฉริยะ 2
Cooperative Education in Smart Electronic Engineering 2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
หมายเหตุ : รายวิชา 7064801 การเตรียมประสบการณ์สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สามารถนาวิชาฝึกงานในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาโอนได้
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3.1.5 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
4011105
4011106
4021116
4021117
4091607

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
4011107
4011108
7001104
7001101
7061501
7001102

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-2-1)
เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
รวม
20 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1(0-2-1)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
3(2-2-5)
วิศวกร
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
บทนาสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3(2-2-5)
การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม
3(1-4-4)
รวม
22 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับ
ก่อน

กลุ่มมนุษย์ฯ
กลุ่มมนุษย์ฯ
กลุ่มสังคมฯ
แกนวิศวกรรม
แกนวิศวกรรม
แกนวิศวกรรม
แกนวิศวกรรม
แกนวิศวกรรม

กลุ่มวิชา
กลุ่มสังคมฯ
กลุ่มภาษาฯ
แกนวิศวกรรม
แกนวิศวกรรม
แกนวิศวกรรม
แกนวิศวกรรม
เฉพาะด้านบังคับ
แกนวิศวกรรม

วิชาบังคับ
ก่อน

4011105
4011106
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รหัสวิชา
7061801
7062401
7062301
7061201

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
เตรียมประสบการณ์ก่อนศึกษาด้าน
1(0-6-0)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
3(2-2-5)
เครื่องมือวัดและการวัดทางวิศวกรรม
3(2-2-5)
อิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3(2-2-5)
รวม
10 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ

วิชาบังคับ
ก่อน
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รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
4092605
7002103
7062203
7061101
xxxxxxx

รหัสวิชา
xxxxxxx
1552634
7062202
7063401
7062102
7062303
xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงาน
3(3-0-6)
วิศวกรรม
วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
3(2-2-5)
วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม
21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ
3(2-2-5)
ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
งานสมองกลฝังตัว
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน
3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม
21 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับ
ก่อน

กลุ่มวิทย์ฯ
กลุ่มภาษาฯ
แกนวิศวกรรม
แกนวิศวกรรม
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
วิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชา
กลุ่มวิทย์ฯ
แกนวิศวกรรม
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
วิชาเลือกเสรี

วิชาบังคับ
ก่อน
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรม
2(0-12-0)
7062801
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
รวม
2 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา
เฉพาะด้านบังคับ

วิชาบังคับ
ก่อน
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รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
7013305
7063502
7063601
7062302
7063304
7064801

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบไอโอที
3(2-2-5)
การเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
การประมวลสัญญาณ
3(2-2-5)
วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
การเตรียมประสบการณ์สหกิจศึกษา
1(0-2-1)
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รวม
22 หน่วยกิต

ชื่อรายวิชา
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
การเตรียมการเรียนรู้โครงงาน
2(0-12-0)
7063902 อุตสาหกรรมด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
รวม
2 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับ
ก่อน

กลุ่มภาษาฯ
กลุ่มวิทย์ฯ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
ฝึกประสบการณ์ฯ

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับ
ก่อน

เฉพาะด้านเลือก
เฉพาะด้านเลือก
เฉพาะด้านเลือก
เฉพาะด้านเลือก

กลุ่มวิชา
เฉพาะด้านบังคับ

วิชาบังคับ
ก่อน
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

7064802 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
รวม

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

7064805

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
รวม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-36-0)

กลุ่มวิชา
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

วิชาบังคับ
ก่อน
7063701

6 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-36-0)
6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

วิชาบังคับ
ก่อน
7094702
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1500103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Communication and Learning
ฟังพูดบทสนทนาในบริบทสถานการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้นทั้งด้าน
รายการโทรทัศน์ การซื้อของในห้างสรรพสินค้า โฆษณาต่างๆ ภัตตาคาร รายการอาหาร ตอบและ
วิเคราะห์แบบสารวจความคิดเห็นและอื่นๆ
1500104

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of Life
ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสั งคมยุคปัจจุบั นการนาเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ
1500106

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน หลักการใช้คาและสานวนไทย ทักษะการรับสาร
ด้วยการดู การฟัง และการอ่าน การส่งสารด้วยการพูด การเขียนอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
บทบาทและความสาคัญของสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การเขียนรายงาน การอ้างอิง
1500107

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ฟัง พูด บทสนทนา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน กีฬา บ้าน กิจกรรมในเวลาว่าง
รายการโทรทัศน์ วิทยุ ข่าว สุขภาพ และอื่นๆ ทักษะการฟัง พูด หน่วยเสียง คา ประโยค -สานวน
ภาษา ในสถานการณ์ต่างๆ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1500109

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
อ่านข่าว ประกาศรับสมัครงาน สมัครงาน กรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ กรอก
ใบสมัครงาน เขียนประวัติย่อ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ โต้ตอบจดหมายและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เขียนประวัติย่อ สัมภาษณ์งาน นาเสนองาน และอื่นๆ
1500110

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
อ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับประกาศ บทความทั่วไป บทความวิชาการและอื่นๆ เขียนตอบคาถาม สรุปใจความสาคัญ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
1500112

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การฝึ ก ทั ก ษะ ฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาญี่ ปุ่ น ประโยคและไวยากรณ์ พื้ น ฐาน
ตัวอักษรคันจิ ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ฝึกเขียนตามคาบอก การเขียนเป็นประโยค ฝึก
อ่านเนื้อหาหรือข้อความสั้น และการตอบคาถาม
1500113

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การฝึ ก ทัก ษะ ฟัง พู ด อ่า น และเขี ย นภาษาจี น ประโยคและไวยากรณ์ พื้ น ฐาน
บทสนทนาที่ ใ ช้ใ นชี วิต ประจ าวัน การทั กทาย การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้ อื่น การขอบคุ ณ
การขอโทษ การอวยพร การบอกลา ฝึกเขียนตามคาบอก และเขียนเป็นประโยค ฝึกอ่านเนื้อหาหรือ
ข้อความสั้น และการตอบคาถาม
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1500114

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเกาหลี ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การทักทาย การแนะนาตนเองการแนะนาผู้อื่น การขอบคุณ การ
ขอโทษ การอวยพร การบอกลา ฝึกเขียนตามคาบอก การเขียนเป็นประโยค ฝึ กอ่านเนื้อหาหรือ
ข้อความสั้น และการตอบคาถาม
1500115

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Laos for Communication
การฝึ กทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาลาว ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การทักทาย การแนะนาตนเอง การแนะนาผู้อื่น การขอบคุณ การขอ
โทษ การอวยพร การบอกลา ฝึ ก เขี ยนตามค าบอก และเขี ยนเป็ นประโยค การอ่ านเนื้ อหาหรื อ
ข้อความสั้น และการตอบคาถาม
2500107

การพัฒนาทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills Development
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีวิต ทักษะชีวิต องค์ประกอบของชีวิต การตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ทักษะการคิด การสื่อสาร การตัดสินใจ การปรับตัว การจัดการกับ
ความขัดแย้ง อารมณ์ และความเครียด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น การคบเพื่อน ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม กระบวนการเรียนรู้เรื่ องเพศรอบด้าน โครงการวางแผนพัฒนาชีวิตและ
อาชีพหลักการพัฒนาทักษะชีวิตมาประยุกต์ใช้ในการทางานและการอยู่ร่วมกันในสังคม
2000102

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
การจาแนกข้อมูลในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงการคิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม ศาสตร์ทางการเห็น ศาสตร์ทางการได้ยิน ศาสตร์ทางการเคลื่อนไหวสู่
ทัศนศิลป์ การเรียนเชิงคุณค่าจากระดับการราลึกผ่านขั้นตอนความคุ้นเคย นาเข้าสู่ขั้นความซาบซึ้ง
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

2500109

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดารงชีวิตของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานด้าน
ระบบนิเวศ ประชากร การตั้งถิ่นฐาน คุณภาพชีวิต ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ป้องกัน และการรักษาสิ่งแวดล้อมแนวทาง
ในการจั ดการสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ ง การพั ฒ นาเพื่ อ ความยั่ ง ยืน จริ ย ธรรม
สิ่งแวดล้อม
2500111

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Citizenship in Democratic System
ความรู้พื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เรื่องพลเมืองและบทบาท
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับรัฐ สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ
และหน้าที่ของพลเมือง มาตรการกลไกคุ้มครองสิทธิและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การเมืองภาค
พลเมืองและการสร้างจิตสานึกพลเมือง สถาบันการเมืองกับบทบาทหน้าที่ของพลเมือง การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในการส่งเสริมการใช้สิทธิ เสรีภาพ และการทาหน้าที่
ของพลเมืองในการส่งเสริมพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งบทบาทหน้าที่และสานึกพลเมืองกับการแก้ปัญหาวิกฤตสาคัญของชาติ ปัญหาการ
ทุจริ ตคอรั ปชั่น ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาคุณธรรมและจริยธรรม และปัญหาค่านิยมสั งคมที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศชาติ
2500105

ท้องถิ่นของเรา
3(3-0-6)
Our Community
สภาพภูมิศาสตร์ แหล่ งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
บุ ค คลส าคั ญ ของท้ อ งถิ่ น ลั ก ษณะทั่ ว ไปทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งการปกครอง วั ฒ นธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหา ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

2500106

สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Society and Globalization
สภาพทั่วไปของสังคมไทย วัฒนธรรมไทย ประเพณี การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ปัญหาสังคมไทย ทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ภูมิปัญญาไทยและ
อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
2500108

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law for Daily Life
ความหมาย ประเภท ที่มา หลักทั่วไปของกฎหมาย ความสาคัญของกฎหมายแพ่ง
กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายอาญา การนาหลักกฎหมายไปใช้ในชีวิตประจาวัน สิทธิพื้นฐาน หน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อควรปฏิบัติ ฝึกใช้กฎหมายแก้ปัญหาในสถานการณ์กรณีศึกษาต่างๆ
2500110

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
สภาพภู มิ ศ าสตร์ สั ง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อ งการปกครองของกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน กาเนิดอาเซียน บทบาทและความสาคัญของอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ กรอบความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของ
ประเทศอาเซียน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย
3500101

เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3(3-0-6)
Economics for Happy Living
แนวคิดเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาความสุข การวัดความสุข ปัจจัยในการกาหนด
ความสุขตามแบบจาลองของริชาร์ด เลยาร์ด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับการสร้างความสุข เพื่อการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

5000111

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
ความเป็ นมา ความหมาย หลักการและขั้นตอนการดาเนินชีวิตตามหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสืบสานแนวคิด รูปแบบ การประยุกต์ใช้ในโครงการพระราชดาริต่างๆ การนา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม การทาบัญชี
ครัวเรือน
4000105

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Life Quality
ความหมายและความส าคั ญ ของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การประยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการดาเนินชีวิต การใช้พลังงานและ
สารเคมีในชีวิตประจาวัน ผลกระทบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น
องค์ประกอบในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย อาหารเพื่อสุขภาพและการใช้ยาในชีวิตประจาวัน
4000109

วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Exercise Science for Health
ความรู้ พื้น ฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การตรวจสุ ขภาพและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ความรู้เบื้องต้นกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา การพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม
การกีฬา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ผลของการออกกาลังกายที่มีต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย
การป้องกันและการดูแลรักษาการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกาลังกายและเล่นกีฬา โภชนาการกับ
การออกกาลังกาย
4000114

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
การให้เหตุผลเชิงตรรกะ การเก็บรวบรวม การนาเสนอ การวิเคราะห์และการแปล
ความหมายของข้อมูล ดอกเบี้ย ภาษี หุ้น การเช่าซื้อ การจานอง การขายฝาก และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

5000110

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Plant for Life
ความเป็ น มา ความส าคั ญ ของโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความ
หลากหลายของพืชพรรณ ความสัมพันธ์ระหว่างสรรพชีวิต ความเป็นไปแห่งมวลชีวิต วิถีธรรมชาติ
การเปลี่ ยนแปลงของธรรมชาติ การอนุรักษ์และการพัฒ นาพืช พรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้
ประโยชน์จากพืชพรรณ
5500101

เทคโนโลยีตามแนวพระราชดาริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Technology for Life Development under His Majesty
Royal-Initiative
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดาริ การน้อมนามาใช้ในการดารงชีวิต กระบวนการคิด
และขั้นตอนวางแผนของโครงการ เทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
บทบาทของเทคโนโลยีตามแนวพระราชดาริต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1552634

ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
English for Engineers
การนาเสนอโครงการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม การอ่านเอกสารเชิงวิชาการ การพูด
แลกเปลี่ยนและการเขียนบรรยายเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการทางานของวิศวกร เพื่อให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้กับการทางานได้ การฝึกปฏิบัติและการประเมินผลการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาเรียน
4011105

ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers I
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล
ของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อน
และอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง
4011106

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers I
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองเกี่ย วกับ แรงและการเคลื่ อ นที่ โมเมนตั มและพลั ง งาน ระบบ
อนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง
4011107

ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers II
วิชาบังคับก่อน : 4011105 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ไฟฟ้า สถิต แม่ เ หล็ ก -ไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้า กระแสสลั บ อิเ ล็ กทรอนิ ก ส์
พื้นฐาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและ
นิวเคลียส
4011108

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers II
ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก -ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ทั ศ นศาสตร์ แ ละฟิ สิ ก ส์ ยุ ค ใหม่ ทฤษฎี ค วอนตั ม เบื้ อ งต้ น ฟิสิ ก ส์ อ ะตอมและ
นิวเคลียส
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

4021116

เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว
และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนน้า จลน์ศาสตร์เคมี โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม
พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ และธาตุแทรนซิชัน
4021117

ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมสารละลาย และการคานวณหาความเข้มข้น สมบัติ
ของก๊าซ โครงสร้ างของผลึ กสามัญบางชนิด สมดุล เคมี ปฏิกิริยาของกรด เบส เกลื อ สมบัติของ
ของเหลว สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย จลนศาสตร์ สมบัติของธาตุ เรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะและ
ธาตุทรานซิชัน
4091607

พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematics Basic
ฟังก์ชั่ น ตัว แปรเดี ยว ลิ มิตและความต่อ เนื่องของฟั งก์ชั่ นตัว แปรเดี ยว การหา
อนุ พัน ธ์และการหาปริ พันธ์ของฟังก์ชั่นตัว แปรเดียว เทคนิคการหาปริพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด
เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ เรขาคณิตในปริภูมิสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว
4092605

คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematics
ลิ มิต และความต่อ เนื่ องของฟั งก์ชั่ นหลายตั ว แปร การหาอนุพัน ธ์แ ละการหา
ปริพันธ์ของฟังก์ชั่นหลายตัวแปร ปริพันธ์ตามเส้นและพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น อุปมัยเชิง
คณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรม
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7001101

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
การเขียนอักษร การอ่านแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพตัด ภาพช่วย
ภาพสามมิติ แผ่นคลี่ การกาหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การสเก็ต ภาพ การใช้ภาพแยกชิ้นและ
ภาพประกอบคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบและออกแบบโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ
7001102

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-4-4)
Basic Engineering Practice
ปฏิบั ติงานพื้น ฐานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือวัด
เครื่องมือกลพื้นฐาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบื้องต้น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องมือกล
พื้นฐาน งานเชื่อม งานประกอบและจรรยาบรรณวิศวกร
7001104

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
3(2-2-5)
Computer Programming for Engineers
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ชนิดของ
ข้อมูลและตัวแปร ตัวดาเนินการ คาสั่งตัดสินใจ คาสั่งทางานแบบวนรอบ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ ฟังก์ชัน
7002103

การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Applied Mathematics in Engineering
ผลเฉลยแบบอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชั นข้อมูลฐาน ผลการ
แปลงลาปลาซ การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวในวิศวกรรม การประยุกต์
รูปแบบไม่กาหนดในงานวิศวกรรม การประยุกต์อนุพันธ์และการหารปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
ในงานวิศวกรรม
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2.2 วิชาเฉพาะด้าน
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7013305

ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
หลักการเบื้องต้นและเทคนิคการโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบ
สัญลักษณ์ วิธีค้นหาข้อสรุป การแทนความรู้ การเรียนรู้และระบบปรับตัวเองได้ แนวทางประยุกต์การ
ใช้งานปัญญาประดิษฐ์สาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอื่นๆ การเขียนโปรแกรมลิสป์ และ โปรล็อก
ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
7061501

บทนาสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3(2-2-5)
Introduction to Smart Electronics
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ กระบวนการผลิ ต วงจรรวม ตั ว อย่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์ อากาศยานไร้คนขับ ระบบอัจฉริยะในอาคาร
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา ระบบควบคุมและ
สื่อสารอัจฉริยะในโรงงาน เกษตรและที่อยู่อาศัย การทาโครงงานขนาดเล็ก
7061101

วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Materials
การโพลาไรเซซันของวัสดุไดอิเล็คตริค การนาไฟฟ้าในวัสดุไดอิเล็คตริค กาลังไฟฟ้า
สูญเสียในไดอิเล็คตริค การเบรกดาวน์ของวัสดุไดอิเล็คตริค วัสดุไดอิเล็คตริค วัสดุนาไฟฟ้า วัสดุกึ่ง
ตัวนา วัสดุที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก วัสดุนาไฟฟ้ายิ่งยวดเบื้องต้น ตัวนาไฟฟ้ายิ่งยวด
7061201

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3(2-2-5)
Electrical Circuits Analysis
คาจากัดความทางไฟฟ้าและระบบหน่วย กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ซอฟฟ์ เทคนิค
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์โหนดและเมซ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน วงจรอนุพันธ์
ฟังก์ชันแบบไซน์ กาลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวประกอบกาลัง ค่าประสิทธิผล ฟังก์ชันถ่ายโอน วงจร
โครงข่ายสองพอร์ท ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
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7061801

เตรียมประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1(0-6-0)
อัจฉริยะ
Pre-course Experience in Smart Electronic Engineering
เรียนรู้ประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในสถานประกอบการ
โดยสังเกตการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะภายในสถาน
ประกอบการ สังเกตการณ์ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลพนักงาน
พี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผล
7062102

วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Field Engineering
การวิเคราะห์ เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต ความเข้มสนามไฟฟ้าพลั งงานและศักย์
ตัวนาและไดอิเล็กทริค ความจุไฟฟ้า สนามแม่เหล็กแบบคงตัว กฎไบโวต์ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์
แรงแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กและการเหนี่ยวนา สนามที่เปลี่ยนกับเวลา สมการของแมกซ์เวล กฎของ
ฟาราเดย์ คลื่นนาเสนอในระนาบ การแพร่ในไดอิเล็คตริคและตัวนา
7062202

วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ
3(2-2-5)
Electronic Circuits and Design
วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน ในด้ า นการควบคุ ม การขั บ เคลื่ อ น
การประมวลผลสัญญาณและการผสมสัญญาณในวงจรขยาย วงจรจ่ายกาลังงาน วงจรกรองความถี่
วงจรกาเนิดสัญญาณ วงจรตรวจจับสัญญาณ วงจรแปลงสัญญาณ การออกแบบวงจรรวมเป็นบอร์ด
พีซีบดี ้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
7062203

วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
3(2-2-5)
Digital Circuits and Design
พีชคณิตแบบบูลลีน ตารางความจริง อุปกรณ์ตรรก การใช้ภาษาวีเอชดีแอลในการ
อออกแบบวงจรคอมไบเนชัน วงจรฟลิปฟลอป วงจรซีเควนเชียล วงจรนับ วงจรซีเควนเชียลแบบ
ซิงโครนัสและอะซิงโครนัส วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัสและการออกแบบระบบ
ดิจิทัลโดยใช้วงจรรวม ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
7062301

เครื่องมือวัดและการวัดทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Instrumentation and Measurement in Electronic Engineering
หน่วยการวัด ค่าความคลาดเคลื่อนการวัด หลักการทางานวิธีการใช้โวลต์มิเตอร์
โอห์ ม มิเ ตอร์ วัต ต์มิ เตอร์ ออสซิล โลสโคป เครื่ องวัด ล าดับ เฟส เครื่ องมือ วัด ไฟฟ้า ชนิ ดอื่ นๆ ทั้ ง
กระแสตรงและกระแสสลับ ปฏิบัติการตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7062302

การประมวลสัญญาณ
3(2-2-5)
Signal Processing
การนิ ย ามของสั ญ ญาณ ระบบการจ าแนกชนิดของสั ญ ญาณ ระบบตัว อย่ างของ
สัญญาณและระบบแบบต่างๆ การวิเคราะห์เชิงเวลาต่อเนื่องและระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลา การสุ่ม
และทฤษฎีการสุ่ม สัญญาณและระบบเชิงเวลาเต็มหน่วย การแปลงและการแปลงผกผัน ฝึกปฏิบัติ
ตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
7062303

เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน
3(2-2-5)
Electrical Machinery and Driver
ความหมายและหลักการพื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า การเหนี่ยวนาไฟฟ้าเบื้องต้น
หลักการทางานของหม้อแปลงไฟฟ้า โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดต่างๆ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การคานวณ
ค่าสูญเสียและประสิทธิภาพ การต่อใช้งานและการบารุงรักษา การขับเคลื่ อนมอเตอร์ไฟฟ้าด้ว ย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมความเร็วและการเบรค ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
7062401

สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
3(2-2-5)
Semiconductor Inventions
ทฤษฎีสารกึ่งตัวนา คุณสมบัติทางกายภาพและทางไฟฟ้าของไดโอด ทรานซิสเตอร์
แบบไบโพลาร์และแบบสนามไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กรอนิกส์ทางแสง เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติ
พื้นฐานของออปแอมป์และโอทีเอ การประยุกต์ใช้งาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
7062801

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
2(0-12-0)
Work-Based Learning in Smart Electronic Engineering
เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานใน
สถานประกอบการ โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ภายในสถานประกอบการ ซึ่งครอบคลุ มการ วงจรไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์ วงจรแอนาลอกและ
ดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมงภายใต้การดูแล
พนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผล
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7063301

วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Automatic Control System Engineering
ทฤษฎีร ะบบควบคุม การควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด รูปแบบทางคณิตศาสตร์
การเขี ย นแผนผั ง บล็ อ กไดอะแกรม แผนผั ง การเคลื่ อ นของสั ญ ญาณ การควบคุ ม อั ต โนมั ติ เ ชิ ง
อุต สาหกรรม การควบคุ ม แบบสั ด ส่ ว น อิ น ทิ ก รั ล และอนุพั น ธ์ การวิ เ คราะห์ ร ะบบควบคุ ม และ
ผลตอบสนองชัวขณะ วิธีทางรูทโลคัสและผลตอบสนองเชิงความถี่ การควบคุมแบบอัตโนมัติเชิง
อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ระบบความคุมอัตโนมัติกับ มอเตอร์ไฟฟ้าและไฮดรอลิคเชิงอุตสาหกรรม
การจาลองระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
7063401

ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งานสมองกลฝังตัว
3(2-2-5)
Microprocessor and Embedded Applications
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ หลักการการเขียนแผน
ภาษาเครื่องและการโปรแกรม ระบบสมองกลฝังตัว หลักการอินเตอร์เฟสกับฮาร์ดแวร์ ต่าง ๆ การ
สื่อสารไร้สาย การประยุกต์ใช้งานและการปฏิบัติตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
7063502

การวิเคราะห์และออกแบบระบบไอโอที
3(2-2-5)
Analysis and Design of the System of Internet of Things
หลักการและการวิเคราะห์ ระบบไอโอที การออกแบบระบบไอโอทีร่วมกับฮาร์แวร์
อุปกรณ์เครือข่ายเซ็นเซอร์และการเชื่อมต่อ ชั้นประมวลผลก้อนเมฆ การประยุกต์ใช้งานระบบไอโอที
กับระบบตรวจจับอัจฉริยะ กริดไฟฟ้าอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ
ระบบขนส่งอัจฉริยะ ปฏิบัติการตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
7063601

การเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3(3-0-6)
Smart Electronics Engineering Entrepreneurship
แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจผู้ประกอบการ คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การ
แสงหาและประเมิน โอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจ ฉริ ย ะ การวิจั ย ทางการตลาด ขั้ นตอนการเริ่มธุรกิ จใหม่ และการจัด ทาแผนธุรกิ จ ระบบบัญ ชี
การจัดทาแผนการตลาด แผนการผลิ ต การวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ การ
ประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจและปัญหาของการเริ่มธุรกิจใหม่ ระบบภาษีอากรและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
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7063902

เตรียมการเรียนรู้โครงงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรม
2(0-12-0)
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Preparation for Indusial Project Based Learning in Smart Electronic
Engineering
เรี ย นรู้ ก ารเตรี ย มโครงงานด้ า นวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะในสถาน
ประกอบการ โดยการค้นหาโจทย์ ปัญหา เพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรมประกอบกับการนาเสนอ
และเล่มรายงานข้อเสนอโครงงาน ซึ่งครอบคลุมการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครโปรเซสเซอร์
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านสมองหลฝั ง ตั ว ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละอิ น เตอร์ เ น็ ต บนสรรพสิ่ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาในการเตรียมโครงงานในสถานประกอบการไม่
น้อยกว่า 160 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานและมีการประเมินผล
2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7063204

อิเล็กทรอนิกส์กาลังและการประยุกต์ใช้งาน
3(0-6-3)
Power Electronics and Applications
คุณสมบัติทางไฟฟ้าและการทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง ไดโอดกาลัง
เอสซีอาร์ จีทีโอ ทรานซิสเตอร์กาลังชนิดไบโพลาร์ มอสเฟต ไอจีบีที ศึกษาวงจรขยายกาลัง วงจร
เรคติไฟเออร์ วงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรคอนเวอร์เตอร์และวงจรอินเวอร์เตอร์ วงจรควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าสาหรับรถไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กาลังในงานอุตสาหกรรม
ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
7063503

การออกแบบพีซีบีสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีไร้สาย 3(0-6-3)
PCB Design for Smart Electronics and Wireless Technologies
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบพีซีบี เพื่อใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ เทคโนโลยีไร้สาย เทคนิคการออกแบบให้สามารถนาไปผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7063504

การใช้เครื่องมือในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
3(0-6-3)
Rapid Prototyping Tools
การเรียนรู้การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อสร้างงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว เทคนิคการ
ใช้โอเพนซอร์ซในงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทางด้านซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ แมคคานิค เพื่อ
ต่อยอดในเชิงธุรกิจ

(มคอ.2) หน้า 44

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7063505

การออกแบบการสื่อสารไร้สายแบบวงกว้างที่ใช้พลังงานต่า
3(0-6-3)
Low-Power Wide Area Network Design
เรียนรู้การออกแบบอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเครื่องจักรและไอโอทีแบบใช้พลังงานต่า
การเรียนรู้เทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรม เน็ตเวิร์คโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสาร
7063506

ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
3(0-6-3)
Embedded Systems for Smart Appliances
การออกแบบระบบสมองกลฝั ง ตั ว โครงสร้ า งและอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง ส าหรั บ
เครื่องใช้ไฟฟ้า กระบวนการและเครื่องมือสาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ข้ามแพลตฟอร์ม การเขียน
โปรแกรมมั ล ติทาสกิ้งด้ ว ยระบบปฏิบัติก ารเรี ยลไทม์ เทคนิคการออกแบบร่ว มกับฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟท์แวร์ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในเครื่องใช้ไฟฟ้า
7063507

การเรียนรู้ของเครื่อง
3(0-6-3)
Machine Learning
การเรี ย นรู้ ข องเครื่ อง การเรีย นรู้ม โนทัศ น์ การเรี ย นรู้ ต้ นไม้ ตั ดสิ น ใจโครงข่ า ย
ประสาทเทียม การประเมินค่าสมมติฐาน การเรียนรู้แบบเบส์ทฤษฎีการเรียนรู้เชิง คานวณ การเรียนรู้
โดยตัวอย่าง การเรียนรู้เซตของกฎซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ขั้นตอน วิธีเชิงวิวัฒน์
7063508

กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
3(0-6-3)
Creation and Innovation Process
การแสวงหาแนวคิดและหลักการ การศึกษาเอกสารงานวิจัยและประสบการของ
ผู้เกี่ยวข้อง การระบุปัญหา การกาหนดจุดมุ่งหมาย การศึกษาข้อจากัดต่างๆ การประดิษฐ์คิดค้น
นวั ต กรรม ความริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ การปรั บ ปรุ ง ดั ด แปลง การคิ ด ค้ น ระบบ รู ป แบบ วิ ธี ก าร
กระบวนการ เทคนิค สิ่งประดิษฐ์ และ การทดลองใช้ การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขผลการ
ทดลอง การเผยแพร่
7063509

ระบบโทรคมนาคมไร้สายและเครือข่าย
3(0-6-3)
Wireless and Network Telecommunications
เรี ย นรู้ การสื่ อสารผ่ า นดาวเทีย ม การสื่ อ สารด้ว ยเส้ นใยนาแสง โครงข่ายบริการ
สื่ อสารร่ ว มระบบดิจิ ทั ล ระบบเครื อข่ ายสวิต ชิง ระบบสื่ อสารเคลื่ อนที่ ระบบสื่ อสารไร้ส ายและ
ระบบบลูทูธ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7063510

ระบบนิวโรฟัซซีเบื้องต้น
3(0-6-3)
Introduction to Neuro-Fuzzy Systems
ฟัซซี่เซ็ตและฟัซซี่ลอจิก ปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์แบบฟัซซี่ลอจิกและฟัซซี่เซ็ต
ฟัซซี่ลอจิกและความสัมพันธ์เชิงฟัซซี่ ตัวแปรทางภาษา ฟัซ ซี่อัลกอริทึมและกลไกการอนุมาน ระบบ
ฟัซซี่ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ฟัซซี่ เสถียรภาพของระบบฟัซซี่ การใช้ประโยชน์ในด้านการควบคุม
การรู้จากระสวนภาพ การดาเนินกระบวนการภาพ ซอฟท์คอมพิวติ้ง
7064402

การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(0-6-3)
Digital Image Processing
หลั ก การพื้ น ฐานของภาพดิ จิ ต อล การนิ ย ามของภาพดิ จิ ทั ล แบบจ าลองทาง
เรขาคณิตสาหรับภาพดิจิทัลและการประยุกต์ แบบจาลองของภาพระดับเทากับการประมวลผลขั้นต้น
แบบจาลองของภาพระดับเทากับการประมวลผลภาพเคลื่อนไหว การตรวจจับการนาเสนอและการ
เข้าใจถึงภาพเคลื่อนไหว การวิเคราะห์ภาพ การจดจารูปแบบ เทคนิคของการประมวลผลภาพ การ
ซ้อนทับภาพ การจาลองและวิเคราะห์โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7064902

หัวข้อพิเศษสาหรับงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3(0-6-3)
Special Topic in Smart Electronic Engineering
การศึกษาเนื้อหาที่เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่น่าสนใจทางด้าน
ในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
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2.2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7064801

การเตรียมประสบการณ์สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-2-1)
อัจฉริยะ
Preparation for Cooperative Education In Smart Electronic
Engineering
การเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
สหกิจศึกษา การสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะ
พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น และทั ก ษะวิ ช าชี พ ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง าน การเตรี ย มหั ว ข้ อ โครงงานวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระเบียบวิธีการวิจัย การศึกษาค้นคว้า การวางแผนและการออกแบบแนว
ทางการแก้ไขปัญหา การเขียนรายงานทางวิชาการและการนาเสนอผลงาน และมีกระบวนการอบรม
สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
7064802

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
6(0-36-0)
Cooperative Education In Smart Electronic Engineering 1
วิชาบังคับก่อน : 7064801 การเตรียมประสบการณ์สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านและจั ด ท าโครงงานในสถานประกอบการเสมื อ นพนั ก งาน
ชั่วคราวตามกระบวนการสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทาเล่มรายงานความก้าวหน้าเพื่อ
พัฒ นาวิช าชีพตามที่ได้รั บ มอบหมายในรูปแบบโครงงานอุตสาหกรรม มีการนาเสนอรูปแบบการ
บรรยาย ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและประเมินผลโดยผู้นิเทศ อาจารย์
นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
7064805

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
6(0-36-0)
Cooperative Education In Smart Electronic Engineering 2
วิชาบังคับก่อน : 7064801 การเตรียมประสบการณ์สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
นักศึกษาปฏิบั ติงานและสร้างสรรค์ผลงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงาน
ชั่วคราวตามกระบวนการสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทาเล่มในรูปปริญญานิพนธ์ มีการ
นาเสนอรูปแบบการบรรยายภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและประเมินผล
โดยผู้นิเทศ อาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ตาแหน่งทาง
ชื่อ-สกุล/
วิชาการ เลขประจาตัวประชาชน

1

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายไชยยันต์ ชนะพรมมา

2

อาจารย์

นายธนวัฒน์ สอนเณร

3

อาจารย์

นายวรพล มะโนสร้อย

4

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

อาจารย์

นายวีระพล คงนุ่น

นางสาวกาญจนา ดาวเด่น

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร , 2551
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ , 2549
วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
, 2552
วท.บ. (เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2543
วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2549
วท.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , 2544
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2557
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2544
วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2541
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2551
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , 2539

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห์
เดิม
ใหม่
6

9

3

9

12

9

6

9

9

9
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ตาแหน่ง
ที่
ทางวิชาการ
1

2

3

4

อาจารย์

ชื่อ-สกุล
นายสารัลย์ กระจง

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์
นางสาวสุภตั รา ปินจันทร์ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วย
นายอดุลย์ พุกอินทร์ วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ)
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วย
นายไพโรจน์ นะเที่ยง
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห์
เดิม
ใหม่
3

3

9

3

3

3

3

3
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ตาแหน่ง
ที่ ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

1

อาจารย์

นายชัยยุทธ พะตัน

2

อาจารย์

นางสาวนวรัตน์ ทัพณรงค์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห์
เดิม
ใหม่
-

1.5

-

1.5

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา)
จากความต้องการให้บั ณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทางานจริง ของสถาน
ประกอบการ ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการทางานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ
ด้านก่อนออกไปทางานจริง โดยหลักสูตรได้จัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาประกอบไปด้วย
7064801
การเตรียมประสบการณ์สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1 (0-2-1)
อัฉริยะ
7064802
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
6 (0-36-0)
7064805
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
6 (0-36-0)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะได้
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร สามารถปรับตัวได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตลอดภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานอุตสาหกรรมหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาได้เตรียมโครงงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ขณะที่ได้ไปเรียนรู้
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ โดยการค้นหาโจทย์ ปัญหา เพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
ประกอบการนาเสนอและเล่มรายงานข้อเสนอโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถใน
การสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏี
ในการทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษาที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซด์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
อย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงงาน สมุดบันทึกการให้คาปรึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทางาน
ได้ในเบื้องต้น และการจัดสอบการนาเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน

(มคอ.2) หน้า 51

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) ทักษะการสังเกตการณ์ อย่างเป็นระบบ
มีรายวิชาการกาหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
(Pre-course Experience) เพื่อจัดการเรียนการสอน
สภาพแวดล้อมการทางาน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับพันธกิจอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการ
วิชาการกับสังคม ท้องถิ่น ทาให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสามารถแก้ไข
ปัญหาในสภาพการทางานจริงได้ สามารถพัฒนา
โครงงานแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ท้องถิ่น และสถาน
ประกอบการได้
(2) ทักษะการทางานและการแก้ไ ขปัญหา จัดรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (Work-Based
ร่วมกับสถานประกอบการ
Learning), รายวิชาอุตสาหกรรม (Industrial
Course), สหกิจศึกษา (Co-op) และ เตรียมการ
เรียนรู้โครงงานอุตสาหกรรม (Preparation for
Industrial Project Based Learning) และจัดทา
โครงงานอุตสาหกรรมด้วยกลไกโครงการส่งเสริม
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ภาคเอกชน (Talent Mobility)
(3) มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทย หลักสูตรจัดรายวิชาภาษาอังกฤษทางวิศวกรรม
และภาษาต่ า งประเทศ สามารถใช้เ ทคโนโลยี เพิ่มเติมจากรายวิชาศึกษาทั่วไปและได้ส่งเสริมให้
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี
นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนทุก
รายวิชา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน
3. มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. กาหนดให้ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิด
ความตระหนักในคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. กาหนดให้มีการสร้างวัฒนธรรมในองค์การที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพ
ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในคุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา
ครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นอย่างผู้มีความรับผิดชอบ
2. ประเมินผลจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม ที่แสดงถึงความมีวินัย ความพร้อมเพรียงความ
เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ความรักสามัคคี
2.1.2 ด้านความรู้
(1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. รู้วิธีการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ในหลักการ ทฤษฎี ของเนื้อหาสาระ ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ จาแนกข้อเท็จจริงจากองค์ความรู้
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ใน
รายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินด้วยการทดสอบย่อย สอบปลายภาคการศึกษา
2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียน
3. ประเมินจากการนาเสนองานทั้งที่เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
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2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของสถานการณ์ต่าง ๆ และ
ประยุกต์ความรู้บูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้
2. มีความเข้าใจในแนวคิด ประมวลความคิด จากองค์ความรู้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบ สามารถใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานและองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคม
และประเทศชาติ
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
2. จัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต คาถาม สืบค้น คิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
2. ประเมินจากการนาเสนอผลงานในห้องเรียน
3. ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการวางแผนตนเองและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
2. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและกลุ่ม
3. สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
(2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม
2. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ การปรับตัว และการยอมรับของคนใน
สังคม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การ
ทางานเป็นกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การทางานเป็นทีม เป็นต้น
(3) วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
2. ประเมินผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
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2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้ความรู้ทางสถิติ เครื่องมือสารสนเทศ เพื่อเก็บรวบรวมการ
นาเสนอ การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล และสามารถนาเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม
2. สามารถใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
วัฒนธรรม
3. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
การรวบรวมและนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ และฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล และข้อมูล
เชิงตัวเลข
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงทางภาษาในการ
สื่อสาร
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
1. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ
2. ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตรงทางภาษา
3. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และ
การใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรม
(2) เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนาและผูตาม สามารถทางานเปนหมูคณะ สามารถ
แกไขขอขัดแยงตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบ จากการใชความรูทาง
วิศวกรรมตอบุคคล องคกรสังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
การปฏิบัติตามกฎกติกาที่กาหนดหรือได้ตกลงกันไว้
(2) มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา การส่งงานตามกาหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ
(3) การทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
(4) นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการ
สอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี
ทาประโยชน์แต่ส่วนรวม และเสียสละ
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
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2.2.2 ความรู้
1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน
วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ
และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไข
ปญหาในงานจริงได้
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(3) ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จาลอง
(4) ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน
(5) นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์สหกิจศึกษา
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ผลการฝึกสหกิจศึกษา
2.2.3 ทักษะทางปญญา
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอน
เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบรวมถึง
การใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(2) มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย
(3) การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
(2) การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(3) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมได
ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค
ทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ ม รวมทั้งให
ความชวยเหลือและอานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย
ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนาและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
(2) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย
และเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
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(3) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ( Brainstorming )
เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
(4) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ โดยใช้การประเมินดังนี้
(1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
(2) ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะพร้อมบันทึก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล
(3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
(4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สาหรับการทางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพได
เปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใชสัญลักษณ์
(5) สามารถใชเครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได้
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จาลองและสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ
(2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง
และให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
2.2.6 ทักษะพิสัย
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1) มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และ
การประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการ
แก้ปัญหาเฉพาะทาง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาเนินการ
(3) มีทักษะในการร่างแบบสาหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนาไปสู่
ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1) สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ
(2) มอบหมายงานตามใบฝึกปฏิบัติ (Job Sheet)
(3) เตรียมใบฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเชิงทักษะในการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรม
(4) ฝึกทาการร่างแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
(5) ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โดย
การบันทึกเป็นระยะๆ
(2) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
(3) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ดังแสดงผลการเรียนรู้หน้า 66 - 67
3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
ดังแสดงผลการเรียนรู้หน้า 68 - 76
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(กลุ่มวิชาภาษา)
1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารและการเรียนรู้
1500106ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
1500112 ภาษาญีป่ ่นุ เพื่อการสื่อสาร
1500113 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1500114 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
1500115 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร

1.

2.

3.

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะ
ทางปัญญา
3

1

2

4.

5.

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะ
ระหว่าง
วิเคราะห์เชิง
บุคคล
ตัวเลขการสื่อสาร

1

2

3

1

2

3
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รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1500104 ความจริงของชีวิต
2000102สุนทรียภาพของชีวิต
2500107 การพัฒนาทักษะชีวติ
2500109 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2500105 ท้องถิน่ ของเรา
2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
2500108 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
2500110 อาเซียนศึกษา
2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

1.

2.

3.

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะ
ทางปัญญา
1

5.

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะ
ระหว่าง
วิเคราะห์เชิง
บุคคล
ตัวเลขการสื่อสาร

1

2

3

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

 ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

5

1

2

3

หมวดวิชาเฉพาะวิชาแกน
1552634 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร

                   

4011105 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร1

     

4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร1      
4011107 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร2
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

5

1

2

3

4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับ
วิศวกร2

     

4021116 เคมีสาหรับวิศวกร

     

4021117 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร

     

4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับ
วิศวกรรม

       

4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม

       

7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

7001102 การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6. ทักษะพิสัย

5

1

2

3

     

7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
       
สาหรับวิศวกร
7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์
ในงานวิศวกรรม

       

รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะวิชาบังคับ
7062102 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า

                         

7061101 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

1

2

3

4

5

2

7062201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า            

3

4

5

2

3

 

7062202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
และการออกแบบ

       

7062203 วงจรดิจิทัล
และการออกแบบ

       

7062303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
และการขับเคลื่อน

           

7062301 เครื่องมือวัดและการวัด
                
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
7062302 การประมวลสัญญาณ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

1

2

3

4

5

2

7062201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า            

3

4

5

2

3

 

7062202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
และการออกแบบ

      

7062203 วงจรดิจิทัล
และการออกแบบ

     

7062301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
และการขับเคลื่อน

          



7062302 เครื่องมือวัดและการวัด
               
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

(มคอ.2) หน้า 66

(มคอ.2) หน้า 67

รายวิชา

7063303 การประมวลสัญญาณ
7063301 วิศวกรรมระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ
7062401 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่ง
ตัวนา
7063401 ไมโครโปรเซสเซอร์
และการประยุกต์ใช้งานสมองกล
ฝังตัว
7061501 บทนาสาหรับอิเล็ก
ทรอนิกส์อัจฉริยะ
7091801 เตรียมประสบการณ์
ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็ก
ทรอนิกส์อัจฉริยะ
7062801การเรียนรูภ้ าคปฏิบัติ
ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

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

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

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

7013305 ปัญญาประดิษฐ์
7063502 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบไอโอที
7063902 เตรียมการเรียนรู้
โครงงานอุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
7063601 การเป็นผู้ประกอบ
การด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอ
นิกส์อัจฉริยะ
เฉพาะด้านเลือก
7063503 การออกแบบพีซีบี
สาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และเทคโนโลยีไร้สาย

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1
2 3 4
5 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
1
2
3
4 5 1
2
3
4
5
1 2
3
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
7063504 การใช้เครื่องมือในการ
สร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
7093505 การออกแบบการสื่อสาร
ไร้สายแบบวงกว้างที่ใช้พลังงานต่า
7093506 ระบบสมองกลฝังตัว
สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
7093507 การเรียนรู้ของเครื่อง
7063508 กระบวนการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม
7063204 อิเล็กทรอนิกส์กาลังและ
การประยุกต์ใช้งาน
7063509 ระบบโทรคมนาคมไร้
สายและเครือข่าย
7064402 การประมวลผลภาพ
ดิจิทัล
7063510 ระบบนิวโรฟัชชีเบื้องต้น

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3
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รายวิชา

7064902 หัวข้อพิเศษสาหรับงาน
ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัฉริยะ
7064801 การเตรียมประสบการณ์
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็ก
ทรอนิกส์อัจฉริยะ
7064802 สหกิจศึกษาทางวิศว
กรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
7064805 สหกิจศึกษาทางวิศว
กรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1 2
3 4
5 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
1
2
3
4 5 1
2
3
4
5 1 2
3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม
รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
2.1.2 สถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมี
การประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
2.1.3 มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา เน้ น การท าวิ จั ย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความคิดเห็ นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(3) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
(4) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศ
1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้า
ร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
1.4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. การเตรียมการสาหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่
2.1 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแนะนากระบวนการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
2.2 ศึกษาและชี้แจงรายละเอียดการจัดทาหลักสูตรในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากคู่มือ
การจัดทาหลักสูตร การจัดทา มคอ. 2 – มคอ.7 จากคู่มือการจัดทาหลักสูตรของกองบริการการศึกษา
3. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาดูงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการและทางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยจัดสรร
เงินทุนเพื่อผลิตงานและตีพิมพ์เผยแพร่
(3) เพิ่มพูนทักษะ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และวัดผลประเมินผลที่ทันสมัย
(4) พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ การใช้สื่อการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ วิชาชีพและดารงตาแหน่งผลงานทางวิชาการ
(2) จัดสรรงบประมาณสาหรับส่งเสริมการทาผลงานวิชาการและงานวิจัย
(3) จั ด ให้ อ าจารย์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมและโครงการบริ ก ารวิ ช าการต่ า งๆ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ระบบกลไกเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยดาเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพดังนี้
1.1.1 วางแผนและควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด
1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา
1.1.3 ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
1.1.4 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อทบทวนประเมินผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
1.2 คณะกรรมการประจาคณะ ทาหน้าที่ควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
2. บัณฑิต
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดาเนินการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
นาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษาดังนี้
2.1 สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
2.2 สารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจาปี จากภาวะการได้งานทาบัณฑิต และ
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน
2.2 ให้มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบของหลักสูตร เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อกาหนดของหลักสูตรและเป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีของแต่ละสาขา/วิชาเอก
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3.2 ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่างและจบการศึกษา การให้คาปรึกษา และแนะแนวแก่
นักศึกษา
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา
3.2.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ ซึ่งคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษา
ได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.2.3 มหาวิทยาลัย/คณะได้กาหนดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเรียกร้องของนักศึกษา
3.3.1 มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ตารา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การ
อานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
3.3.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้
กระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์
4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ โดยกาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่รับใหม่ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา และกาหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับในอัตรานั้น ๆ
4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร การ
สอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
4.1.2 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ
4.1.3 มีคู่มือการให้การปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพื่อเป็นแนวทางการทางานกับนักศึกษา และ
ให้อาจารย์ ใหม่จัดทาตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพื่อขอคาปรึกษาด้านวิชาการ
4.1.4 มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็น
ระยะ ๆ เพื่อต่อสัญญาจ้าง
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4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
กาหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความสาคัญกับการนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลาดับ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กากับการจัดทารายวิชา
วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และ
การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ดาเนินไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ได้วางแผนไว้
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี และมีการคานวณรายรับจาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของ
หลักสูตร
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการ เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้
สานักวิทยบริการที่หนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะมีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างพอเพียง
- ชุดฝึกทดลองไอโอที จาวน 30 ชุด
- ชุดฝึกทดลองไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 30 ชุด
- ชุดฝึกทดลองสมองกลฝังตัว จานวน 30 ชุด
- เครื่องวัดสัญญาณระบบดิจิทัล จานวน 10 เครื่อง
- เครื่องจ่ายกาลังงานไฟฟ้าระบบดิจิทัล จานวน 10 เครื่อง
- เครื่องกาเนิดสัญญาณระบบดิจิทัล จานวน 10 เครื่อง
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-

เครื่องมือวัดไฟฟ้าระบบดิจิทัล จานวน 10 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 2 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จานวน 200 เครื่อง
ชุดฝึกทดลองไมโครโปรเซสเซอร์ จานวน 30 ชุด
ชุดฝึกทดลองประยุกต์ไมโครโปรเซสเซอร์จานวน 30 ชุด
ชุดฝึกทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ จานวน 30 ชุด
ชุดฝึกทดลองอินเตอร์เฟส จานวน 30 ชุด
ชุดฝึกทดลองดิจิทัลพื้นฐาน จานวน 20 ชุด
ชุดฝึกทดลองดิจิทัลขั้นสูง จานวน 20 ชุด
ชุดฝึกระบบควบคุมอินเตอร์เฟสด้วยคอมพิวเตอร์ จานวน 10 ชุด
ชุดฝึกสาธิตหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม จานวน 1 ชุด
ชุดฝึกหุ่นยนต์แขนกล จานวน 1 ชุด
ชุดฝึกทดลองหุ่นยนต์เดินตามเส้น จานวน 10 ชุด
ชุดฝึกทดลองสาหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด
ชุดฝึกทดลองโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) จานวน 30 ชุด
ชุดฝึกทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ จานวน 2 ชุด
ชุดฝึกทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 20 ชุด
ชุดฝึกทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า จานวน 10 ชุด
ชุดฝึกสาธิตการควบคุมไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 10 ชุด
ชุดฝึกทดลองการควบคุมมอเตอร์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 10 ชุด
ชุดฝึกทดลองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จานวน 10 ชุด
ชุดฝึกทดลองกระแสไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก จานวน 10 ชุด
ชุดฝึกแผงประลองอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 20 ชุด
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คือ
เครื่องมืออุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยต่อการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2553
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 เมื่อปีทีผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
1.1.3 สอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.4 ประเมิ น จากการเรี ยนรู้ ของนัก ศึ กษา จากพฤติ ก รรมการแสดงออก การท า
กิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
12.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและ
ประเมินผล
1.2.2 การประเมิ น การสอนของอาจารย์ จ ากการสั ง เกตในชั้ น เรี ย นถึ ง วิ ธี ก ารสอน
กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร
1.2.3 ทาการสารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบ
ประเมินให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และส่งให้
คณาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชา
ของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ตามที่ระบุรายละเอียดใน
เอกสารรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอีย ดของรายวิ ช า และรายละเอีย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน
การสอบสั ม ภาษณ์ การสอบปฏิบั ติ การสั งเกตพฤติกรรม การให้ คะแนนโดยผู้ ร่ ว มงาน รายงาน
กิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การสอบด้วยข้อสอบกลาง การ
ประเมินของผู้จ้างงาน เป็นต้น นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทาได้โดยการ
สอบถามนักศึกษาปีที่ 4 ที่จะสาเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 8 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทาให้ทราบปัญหาของ
การบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ซึ่งทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก
5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ภาคผนวก ข
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- ข้อเสนอแนะจากโครงการวิพากษ์หลักสูตร
สาระการเรี ย นรู้ วิ ช าเฉพาะด้ า นตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- ความต้องการกาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใน พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 (5ปี)
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รายงานการประชุม
โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
อธิการบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา
รองอธิการบดี
3. อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์
รองอธิการบดี
4. ศาสตราจารย์ ดร. โกสินทร์ จานงไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพล จิรจริต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. อาจารย์ ดร.ฉลวย เสาวคนธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10. อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
12. อาจารย์ ดร.กฤษณะ คาฟอง
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14. อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15. อาจารย์พิทักษ์ คล้ายชม
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16. อาจารย์ดุษฎี บุญธรรม
ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17. นางจินดา ชัยปัน
หัวหน้าสานักงานคณะบดี
18. อาจารย์สารัลย์ กระจง
ผู้อานวยการศูนย์สหกิจศึกษา
19. อาจารย์ธนวัฒน์ สอนเณร
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล คงนุ่น อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
22. อาจารย์วรพล มะโนสร้อย
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
23. อาจารย์กาญจนา ดาวเด่น
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ นะเที่ยง
อาจารย์ประจาหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ วรจักร์
อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
26. อาจารย์เกรียงไกร จันทร์ตระกูล
ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
28. อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
29. อาจารย์สกล จิโนสวัสดิ์
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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30. อาจารย์สุริยา อดิเรก
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
31. อาจารย์ชัชชลัย บุญทารมณ์
ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
32. อาจารย์ภูวดล จารุชาติ
ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
33. ว่าที่ รต.ณฏฐดลป์ แสงนาค
ตัวแทนจากกองการศึกษาฯ อบจ.อุตรดิตถ์
34. นายนัฐที มีโต
ตัวแทนจากบริษัท น้าตาลไทยเอกลักษณ์ จากัด
35. นายสุทัศน์ เชื้ออินทร์
ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
36. นายมนตรี เตียงเจริญพร
ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เปิดประชุม เวลา 9.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนภาครัฐและ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวเปิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กั น ต์ อิ น ทุ ว งศ์ คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม กล่ า วรายงาน ผู้ น าเสนอหลั ก สู ต รคื อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยยันต์ ชนะพรมมา และดาเนินกิจกรรมโดย อาจารย์ธนวัฒน์ สอนเณร และ
อาจารย์กาญจนา ดาวเด่น การดาเนินกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะได้รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมดังนี้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.วินัย ใจกล้า ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีรายละเอียด
แผนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ให้มหาวิทยาลัยจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือชุดฝึกเพื่อใช้การเรียนการสอน
ด้านไอโอทีเพื่อรองรับหลักสูตร
คณะกรรมการผู้ทรงคุ ณ วุฒิ ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ให้ ข้อ เสนอแนะว่าให้ แสดง
แผนการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตรลงในเล่มหลักสูตรโดยให้เน้นที่
กระบวนการจัดการหลักสูตรเป็น
Talent-WIL และให้เพิ่มรายละเอียดการส่งคณาจารย์และ
นักศึกษาลงไปฝั งตัวที่สถานประกอบการ การจัดการของนักศึกษาเทียบโอนควรแยกออกมาจาก
แผนการเรียนปกติเนื่องจากค่อนข้างซับซ้อนและควรคานึงถึงความต้องการของผู้ประกอบการด้วย
ส่วนรายวิช าเกี่ยวกับ การเขียนแบบควรเพิ่มการเขียนแบบด้ว ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Solid
work, Auto CAD และรายวิชาคณิตศาสตร์ควรเป็นแบบประยุกต์หรือเป็นแบบ math model เพื่อ
จะ predict การ response และรายวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควรมีมากกว่า 4 รายวิชา ส่วน
กระบวนการออกแบบหลักสูตรองค์ความรู้ของภาคเอกชน มีความซับซ้อน ทางมหาวิทยาลัยจะต้องมี
ระบบและกลไกที่ดีในการบริ หารจัดการ และการกระจ่ายนักศึกษาและอาจารย์ฝั งตัว ที่ส ถาน
ประกอบการควรให้อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันยกตัวอย่าง เช่น บริเวณภาคเหนือเพื่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ดร.อลงกต ยะไวทย์ ให้ข้อเสนอแนะว่าการจัดการศึกษา
แบบ WIL เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงและมีความเสี่ยงในหลายๆด้าน การเสริม
Talent Mobility เข้ามาในหลักสูตรสามารถช่วยเสริมและลดความเสี่ยงได้ค่อนข้างมาก ส่วนการสอน
นอกสถานที่เช่นในสถานประกอบการสามารถเสนอชื่อผู้ประกอบการให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนร่วมกับ
อาจารย์ในหลักสูตรได้ หรือเป็นอาจารย์ในหลักสูตรได้จาก 2 ใน 5 คน ควรเขียน Learning
Outcome ให้ระบุให้ชัดเจนใน มคอ. 2 โดยเฉพาะในบทที่ 4 มหาวิทยาลัยควรมีระบบสนับสนุน
อาจารย์ที่จัดการศึกษานอกมหาวิทยาลัย (สถานประกอบการ) การจัดการสอนหลักสูตรวิศวกรรม
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อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะผ่านมาตรฐานสหกิจศึกษาประเทศแคนนาดา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งที่ 2
ที่ผ่าน และหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสายวิชาชีพ ซึ่งจะเหมาะกว่าสายปฏิบัติการเนื่องจากถ้าเป็นสาย
ปฏิบัติการจะต้องฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการณ์ในช่วงเวลาคาบปฏิบัติ หลักสูตรจะต้องเป็นไปตาม
มคอ.1 รายวิชาในช่วงภาคฤดูร้อนในชั้นปีที่ 2 และ 3 ควรสอดรับกับรายวิชาที่เรียนก่อนหน้าในปีนั้นๆ
ซึ่งจะทาให้ได้ Learning Outcome และต้องออกแบบเครื่องมือวัดผลให้สอดคล้องกัน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.โกสินทร์ จานงไทย ให้ข้อเสนอแนะว่าเห็นด้วยตาม
ข้อเสนอแนะของศ.ดร.จิรยุทธ์ มหัทนกุล ดร.ชานนท์ ดุลาบดี และคุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี การจัดการ
ศึกษาในยุคปัจจุบันควรเป็นการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ไม่ควรจัดการศึกษาที่มีการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย 100% เพื่อรองรับนักศึกษาในยุค Z ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนไม่น่าเบื่ออย่างเช่นศึกษาใน
สถานประกอบการ ปรัชญาของหลักสูตรควรให้ชัดเจนและเป็นรูปประธรรมให้สื่อถึงอัจฉริยะในการ
ออกแบบ วิเคราะห์ไอโอที และทันสมัย เห็นด้ว ยกับวัตถุประสงค์และชื่อวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ ควรเพิ่มรายวิชา บทนาสาหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในชั้นปีที่ 1 เพื่อจะทาให้
นักศึกษาได้มองเห็นภาพมากขึ้น ส่วนด้านการสอนควรมีการสอนให้นาเสนอและคลิปวีดีโอให้มาก
เพื่อให้เป็น problem base แล้วให้นักถึงมามาอภิปรายในชั้นเรียนเป็นส่วนใหญ่
ประธาน ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิการบดีฝ่ายวิ ชาการ ให้ข้อเสนอแนะว่าการพัฒนา
รายวิชาควรเป็นไปตาม มคอ.1 ของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ควรรับนักศึกษา 4ปี/เทียบโอน เป็น
20/20 จะพอดี เ นื่ อ งจากไม่ มากและไม่ น้ อ ยจนเกิ น ไปในการควบคุ ม นั ก ศึ ก ษาฝั ง ตั ว ในสถาน
ประกอบการและคุณภาพของบัณฑิต
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.วีรพล จีรจริต ให้ข้อเสนอแนะว่าเห็นด้วยกับรายวิชา
ทางด้าน AI, Machine Learning และมีแยกรายวิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าออกจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อเสนอแนะของ ศ.ดร.จิร ยุทธ์ มหัทนกุล รายวิชาที่มีจัดการศึกษาทางด้านอุปกรณ์และการ
สื่อสารค่อนข้างมีประโยชน์
คณะกรรมการ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร .กั น ต์ อิ น ทุ ว งศ์ คณบดี ค ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ให้ข้อเสนอแนะว่าทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ลงนามความร่วมมือกับสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์และจะสร้างเครือข่ายไปยังภาคเหนือ และนโยบายของคณะต้องการ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็น WIL ทุกหลักสูตรและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ลงพื้นที่ในเขต
อุตสาหกรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์และใกล้เคียงมากขึ้น
คณะกรรมการ อาจารย์ สารัลย์ กระจง ผู้ อานวยการศูนย์สหกิจศึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า
การจัดหลักสูตรที่เรียนร่วมกับสถานประกอบการจะต้องสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและ
จะต้อ งให้ เ หมาะสมกั บ ความต้ องการของสถานประกอบการ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์
อัจฉริยะเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่อยู่ระหว่างทาง สกอ. คัดเลือกที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้เป็น
ต้นแบบของหลักสูตร WIL ของประเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชษฐ์ ยิ้มละมัย ให้ข้อเสนอแนะว่าการจัดการศึกษา
ในช่วงปีที่ 1 ควรฉายภาพให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจ และควรออกแบบรายวิชาใน
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ให้ดีและให้เหมาะแก่สถานประกอบการ
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ผู้เ ข้า ร่ วมประชุม คุณ สุทัศ น์ เชื้ออิน ทร์ ผู้ อานวยการศู น ย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวั ด
อุตรดิตถ์ ให้ข้อเสนอแนะว่า การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการนั้นมี
ประโยชน์ อย่ างมากซึ่งเป็ น สิ่ งที่ดี แต่ควรเน้นความพร้อมและคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตด้ว ย
โดยเฉพาะความซื่อสัตย์
อาจารย์ธนวัฒน์ สอนเณร (กรรมการ)
อาจารย์กาญจนา ดาวเด่น (กรรมการ)
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยยันต์ ชนะพรมมา
(กรรมการและเลขานุการ)
ผู้สรุปการประชุม
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กลุ่มสาระการเรียนความรู้เฉพาะด้าน สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
กลุ่มสาระความรู้
(1) ด้านพื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
(2) ด้านวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
(3) ด้านสัญญาณ (อนาล็อก
และดิจิทัล) และการดาเนิน
กรรมวิธีสัญญาณ
(4) ด้านวงจรรวมและสมอง
กลฝังตัวฝังตัว
(5) ด้านอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

วิชา
7062101 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
7062102 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
7061201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
7062202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ
7062203 วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
7062302 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน
7061301 เครื่องมือวัดและการวัดทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
7063303 การประมวลสัญญาณ
7063304 วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
7061401 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
7062402 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งานสมองกลฝังตัว
7061501 บทนาสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
7061502 ประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
7062503 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
7063504 ปัญญาประดิษฐ์
7063505 การวิเคราะห์และออกแบบระบบไอโอที
7063506 เตรียมการเรียนรู้โครงงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
7063507 การออกแบบพีซีบีสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ
เทคโนโลยีไร้สาย
7063508 การใช้เครื่องมือในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
7063509 การออกแบบการสื่อสารไร้สายแบบวงกว้างที่ใช้พลังงานต่า
7063510 ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
7063511 การเรียนรู้ของเครื่อง
7063512 กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
7063511 อิเล็กทรอนิกส์กาลังและการประยุกต์ใช้งาน
7063512 ระบบโทรคมนาคมไร้สายและเครือข่าย
7063513 การประมวลผลภาพดิจิทัล
7063514 ระบบนิวโรฟัซซีเบื้องต้น
7063515 หัวข้อพิเศษสาหรับงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
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กลุ่มสาระความรู้
(6) ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

วิชา
7063601 การเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
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ความต้องการกาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใน พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 (5ปี)
ผลการสารวจข้อมูลความต้องการกาลังคน พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564 ในแต่ละอุตสาหกรรม
ของประเทศของ คุณกฤต จันทร์ จากเอกสารประกอบการเสวนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
รองรั บ ภาคอุ ต สาหกรรมในอนาคต ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงถึ ง ความต้ อ งการคนในอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอันดับที่ 3 ต้องการกาลังคน 9,528 คนต่อปี หรือ 47,641 คนต่อ 5 ปี

ลาดับความต้องการกาลังคนเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม
(1) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(2) การแปรรูปอาหาร

เฉลี่ยคนต่อปี
18,558
10,793

(3) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

9,528

(4) ดิจิตัล
(5) การบินและโลจีสติกส์
(6) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(7) ยานยนต์สมัยใหม่
(8) การแพทย์ครบวงจร
(9) หุ่นยนต์
(10) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

9,192
7,093
4,814
4,527
4,165
289
283
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ภาคผนวก ค
- ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะกับ มคอ. 1
- สมรรถนะที่ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรูปในแต่ละปี
- รายวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพที่สาเร็จการศึกษา
- รายวิชาที่เป็นปัญหาจากผลการเรียนรู้ มคอ.7
- ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะกับ มคอ. 1
กลุ่มสาระความรู้
(1) ด้านพื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
(2) ด้านวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
(3) ด้านสัญญาณ
(อนาล็อกและดิจิทัล)
และการดาเนินกรรมวิธี
สัญญาณ
(4) ด้านวงจรรวมและ
สมองกลฝังตัวฝังตัว

วิชา
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ
วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน
เครื่องมือวัดและการวัดทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การประมวลสัญญาณ
วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งานสมองกลฝังตัว
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ชั้นปี
1

2

3

สมรรถนะที่ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปี
สมรรถนะของผู้เรียน
นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการหาอนุพันธ์และอินที
เกรต รวมถึง การแก้ไขปัญหาของ แรง การแตกแรงทางฟิสิกส์ พันธะทางเคมี
และสารกึ่งตัวนา สามารถใช้ภาษาอังกฤษถูกหลักไวยากรณ์ และสามารถสั่ง
การหรือสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจด้วยการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ สร้ าง
แรงจูงใจในการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะด้วยวิชา
ประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Pre-course
Experience in Smart Electronic Engineering) ในภาคฤดูร้อน
นั ก ศึ ก ษาสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ แ ละเคมี ป ระยุ ก ต์
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษถูกได้ นักศึกษามีองค์ความรู้ที่สามารถใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แรงดันต่าและแรงดันสูงในวงจรต่างๆได้รวมถึงการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าที่ สามมารถตอบสนองได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า
กระแสสลับ สามารถวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ระบบไฟฟ้าทาง แอนาล็
อกและดิจิตอลได้ และสามารถเชื่อมประสานไมโครคอมคอนโทรเลอร์รวมถึง
การสั่งการหรือการสื่อสารด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ได้ ให้นักศึกษามีเจตคติใน
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการภาคเอกชนด้ ว ยวิ ช าการเรี ย นรู้
ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Work-Based Learning in
Smart Electronic Engineering)
นักศึกษามีองค์ความรู้ ทางด้านอิเล็ กทรอนิกส์ อัจฉริยะที่ ส ามารถออกแบบ
วงจรรวมด้านแอนาล็อกและดิจิตอลรวมถึงการประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
ตรวจจับหรืออาร์เอฟไอดีหรือประยุกต์ใช้งานในอุปกรณ์สวมใส่หรือพกพาได้
สามารถอออกแบบวงจรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมที่สามารถสื่อสารด้วยสรรพ
สิ่งเป็นอินเตอร์เน็ต (IOT) หรือ อุปกรณ์ทางโทรคมนาคม รวมถึงการมารถ
ออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบระบบ
สมองกลฝังตัวและสามารถเขียนโปรแกรมด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็น
ฐานองค์ ความรู้ ใ นมหาวิท ยาลั ย ที่ ส ามารถประยุ กต์ ใ ช้ง านในด้ าน เกษตร
อัจฉริยะ ( Smart farming) บ้านอัจฉริยะ (Smart home) หุ่นยนต์ (Robot)
หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ (Smart devices) และต่อยอดทางด้าน
ทั ก ษะในสถานประกอบการภาคเอกชนด้ ว ยวิ ช าเลื อ กที่ ศึ ก ษาในสถาน
ประกอบการ (Industrial Course) และยังมีทักษะการค้นหาโจทย์วิจัยใน
สถานประกอบการด้ ว ยวิ ช าเตรี ย มการเรี ย นรู้ โ ครงงานอุ ตสาหกรรมด้ า น
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Preparation for Indusial Project
Based Learning in Smart Electronic Engineering) ยิ่งกว่านั้นนักศึกษา
ยังมีบุคลิกภาพและทักษะที่พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ด้วยการเตรียมความพร้อมฝึกสหกิจศึกษา
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ชั้นปี
4

สมรรถนะของผู้เรียน
นักศึกษาสามารถนาความรู้และทักษะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไป
ใช้ประโยชน์ในการทางานในสถานประกอบการจริง เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการผลิตและบริการ ด้วยการฝึกสหกิจศึกษาและมีทักษะการเป็นผู้ช่วย
วิจัยในการดาเนินงานวิจัยด้วยโครงการวิจัยจากโครงการ Talent Mobility
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รายวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพที่สาเร็จการศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบ
ได้หลังสาเร็จการศึกษา
วิศวกร

นักวิชาการ นักวิจัยหรือ
ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

รายวิชา
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน
เครื่องมือวัดและการวัดทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
เตรียมการเรียนรู้โครงงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ
วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบไอโอที
บทนาสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งานสมองกลฝังตัว

ผู้สอนใน
สถาบันการศึกษา
ผู้ดูแลระบบและซ่อมบารุง การออกแบบพีซีบีสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีไร้สาย
การใช้เครื่องมือในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
การออกแบบการสื่อสารไร้สายแบบวงกว้างที่ใช้พลังงานต่า
ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
การเรียนรู้ของเครื่อง
กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
อิเล็กทรอนิกส์กาลังและการประยุกต์ใช้งาน
ระบบโทรคมนาคมไร้สายและเครือข่าย
การประมวลผลภาพดิจิทัล
ระบบนิวโรฟัซซีเบื้องต้น
ผู้ประกอบการใหม่
หัวข้อพิเศษสาหรับงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ทางด้านธุรกิจเทคโนโลยี
การเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และนวัตกรรม (Start Up)
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รายวิชาที่เป็นปัญหาจากผลการเรียนรู้ มคอ.7
รายวิชา
7062101 คณิตศาสตร์ในงาน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

7063201 การวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

7061201 วงจรไฟฟ้า 2

7063901 โครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 1

7064901 โครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 2

ผลการประเมินจากผลการเรียนรู้
มคอ.7
คาอธิบายรายวิชาสามารถบรรจุลงใน
วิชาคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาแกน
วิศวกรรมได้เพื่อเพิ่มเติมวิชาชีพให้
มากขึ้น
เนื่องจากเพิ่มรายละเอียดการ
วิเคราะห์บางส่วนที่มีความจาเป็นใน
การใช้ประโยชน์ลงในรายวิชาวงจร
อิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบและ
ตัดส่วนที่ไม่จาเป็นออก
เนื้อหาในรายวิชาค่อนข้างมาก และ
เนื้อหาบางอย่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ใน
การต่อยอด
โจทย์ในการจัดทาโครงงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 1 เป็นโครงงานที่
จัดทาแล้วไปตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากไม่ได้เป็น
โจทย์ที่มาจากสถานประกอบการ
ระยะเวลาในการทาโครงงาน
ค่อนข้างน้อยทาให้ผลผลิตออกมา
คุณภาพต่าและนักศึกษาใช้ทุน
ส่วนตัวในการทาโครงงาน

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง
ตัดรายวิชานี้ออกเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้บรรจุวิชาใหม่ลง
ในวิชาแกนวิศวกรรมแล้วชื่อ
วิชาการประยุกต์คณิตศาสตร์ใน
งานวิศวกรรม
ตัดออก

ปรับรวมเข้ากับวิชา วงจรไฟฟ้า 1
กลายเป็นวิชาการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า
ให้มีรายวิชาเตรียมการเรียนรู้
โครงงานอุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
เพื่อให้นักศึกษาไปค้นหาโจทย์
โครงงานอุตสาหกรรมในถาน
ประกอบการ
กาหนดให้มีโครงงาน
อุตสาหกรรมในรายวิชา สหกิจ
ศึกษา 1 และ สหกิจศึกษา 2 มี
การของบสนับสนุนในการทา
โครงงานอุตสาหกรรมด้วยกลไก
Talent Mobility
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
(หลักสูตรเดิม)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(หลักสูตรปรับปรุง)

(มคอ.2) หน้า 129

1. โครงสร้างหลักสูตร
137 หน่วยกิต
1. โครงสร้างหลักสูตร
144 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
บังคับ เรียน
18 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
มนุษยศาสตร์และภาษา
15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เลือก เรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และภาษา
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ให้เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ให้เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากกลุ่มวิชาต่างๆ
ให้ครบ 30 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องมีรายวิชาภาษาอังกฤษตลอด ให้ครบ 30 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องมีรายวิชาภาษาอังกฤษตลอด
หลักสูตรรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หลักสูตรรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
101 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
95 หน่วยกิต
(1) วิชาแกน
30 หน่วยกิต
(1) วิชาแกน
33 หน่วยกิต
(2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
52 หน่วยกิต
(2) วิชาเฉพาะด้าน
50 หน่วยกิต
(3) วิชาเฉพาะด้านเลือก
(3) วิชาเลือก
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต

เหตุผล

(มคอ.2) หน้า 130
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
(หลักสูตรเดิม)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(หลักสูตรปรับปรุง)

(4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
/สหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชาแกน
4091402 แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 1
4092402 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
4093402 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
ง. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต

วิชาแกน
4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
7002106 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร

วิชาเฉพาะด้านบังคับ
7061201 วงจรไฟฟ้า 1
3(2-2-5)
7062201 วงจรไฟฟ้า 2
3(2-2-5)

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้านบังคับ
7061201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5)

- ปรับปรุงตามมาตรฐานวิชาแกนวิศวกรรมของสภาวิศวกร
ปี 2558 และเน้นการประยุกต์การใช้คณิตศาสตร์ในงาน
วิศวกรรมมากขึ้น

- เพิ่ มรายวิ ชาภาษาอังกฤษสาหรั บวิ ศวกร ที่เ น้น การ
ประยุกต์ใช้ไวยากรณ์และคาศัพท์เทคนิคเฉพาะในงานด้าน
วิศวกรรม
- ปรั บ ปรุ ง จาก มคอ.7 เนื่ อ งจากวิ ช า 7062201
วงจรไฟฟ้า 2 มีเนื้อหาค่อนข้างมาก เนื้อหาในรายวิชา
ค่อนข้ างมากและนาไปใช้ ประโยชน์ ค่อยข้างน้ อยในวิชา
ต่อไป หลักสูตรจึงจัดรวม 2 วิชาเป็น 1 วิชา คือ 7061201
การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า
- ปรับปรุ งจาก มคอ.7 เนื่องจากเพิ่มรายละเอียดการ
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7063201 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
3(2-2-5)

เหตุผล

(มคอ.2) หน้า 131
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
(หลักสูตรเดิม)
7062202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
7063202 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)

7062202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ
3(2-2-5)
7062203 วงจรดิจิทัลและการออกแบบ 3(2-2-5)

7061501 บทนาสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3(2-2-5)

เหตุผล
วิเคราะห์บางส่วนที่มีความจาเป็นในการใช้ประโยชน์ลงใน
รายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบและตัดส่วนที่
ไม่จาเป็นออก
ปรั บ ปรุ ง จาก มคอ.7 เนื่ อ งจากข้ อ มู ล สอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิวงจรอิเล็กทรอนิกส์สามารถยุบรวมกันกับการ
อ อ ก แ บ บ ว ง จ ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ไ ด้ เ ป็ น วิ ช า ว ง จ ร
อิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ
- จากข้อมูลสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิวงจรดิจิตอลและตรรก
พื้นฐานสามารถยุบรวมกันกับการออกแบบวงจรดิจิตอลขั้น
สูงได้เป็นวิชาวงจรดิจิทัลและการออกแบบ

(มคอ.2) หน้า 131

7062203 วงจรดิจิตอลและตรรกพื้นฐาน 3(2-2-5)
7063203 การออกแบบวงจรดิจติ อลขั้นสูง 3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(หลักสูตรปรับปรุง)

-ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รแนะน าให้ มี วิ ช าบทน า
ส าหรั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ม อง
ภาพรวมซึ่งจะทาให้นักศึกษามีความจนใจและแรงจูงใจใน
การศึกษาจนสาเร็จการศึกษา

(มคอ.2)
หน้
า 131
(มคอ.2)
หน้า 140
(มคอ.2)
หน้
า 137

7061801 ประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
1(0-6-0)
7062801 การเรียนรูภ้ าคปฏิบตั ิดา้ นวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รแนะน าให้ มี ก ารก าหนด
อัจฉริยะ
2(0-12-0) ประสบการณ์ ก่ อ นศึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อัจฉริยะเพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตการณ์ในหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบในสายงานวิ ช าชี พ และให้ มี วิ ช าการเรี ย นรู้

(มคอ.2) หน้า 132
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
(หลักสูตรเดิม)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(หลักสูตรปรับปรุง)

เหตุผล
ภาคปฏิบั ติด้านวิ ศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริย ะเพื่อให้
นัก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ปฏิ บัติ งานในหน้า งานจริ งเปรี ย บเสมื อ น
พนักงานในบริษัทซึ่งจะทาให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ใน
หน้าที่ซึ่งจะทาให้มีความพร้อมในการทางานร่วมกับสถาน
ประกอบการณ์

7063902 เตรียมการเรียนรู้โครงงานอุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
2(0-12-0)

- ปรับปรุงจาก มคอ.7 เนื่องจากวิชาโจทย์ในการจัดทา
โครงงานอิเล็กทรอนิกส์1 เป็นโครงงานที่จัดทาแล้วไปตอบ
โจทย์ภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากไม่ได้เป็นโจทย์ที่มาจาก
สถานประกอบการจึงได้มีวิชาเตรียมการเรียนรู้โครงงาน
อุต สาหกรรมด้ านวิ ศวกรรมอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ อัจ ฉริ ย ะเพื่ อ
ค้นหาโจทย์ในสถานประกอบการณ์

7064901 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 3(1-4-4)

7064802 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
6(0-36-0)
7064803 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2
6(0-36-0)

- ปรับปรุงจาก มคอ.7 ระยะเวลาในการทาโครงงาน
ค่อนข้างน้อยทาให้ผลผลิตออกมาคุณภาพต่าและนักศึกษา
ใช้ทุนส่วนตัวในการทาโครงงานโดยกาหนดให้มีโครงงาน
อุตสาหกรรมในรายวิชา สหกิจศึกษา 1 และ สหกิจศึกษา
2 มีการของบสนับสนุนในการทาโครงงานอุตสาหกรรม
ด้วยกลไก Talent Mobility

(มคอ.2) หน้า 132

7063901 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-2-1)

(มคอ.2) หน้า 133
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
(หลักสูตรเดิม)
วิชาเฉพาะด้านเลือก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(หลักสูตรปรับปรุง)
วิชาเฉพาะด้านเลือก
7063305 ปัญญาประดิษฐ์ 3(0-6-3)
7063502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบไอโอที
3(0-6-3)
7063503 การออกแบบพีซีบีสาหรับอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและเทคโนโลยีไร้สาย
3(0-6-3)
7063504 การใช้เครื่องมือในการสร้างต้นแบบอย่าง
รวดเร็ว
3(0-6-3)
7063505 การออกแบบการสื่อสารไร้สายแบบวง
กว้างที่ใช้พลังงานต่า
3(0-6-3)
7063506 ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ
3(0-6-3)
7063507 การเรียนรู้ของเครื่อง
3(0-6-3)
7063508 กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
3(0-6-3)
7063509 ระบบโทรคมนาคมไร้สายและเครือข่าย
3(0-6-3)
7063510 ระบบนิวโรฟัซซีเบื้องต้น 3(2-2-5)

เหตุผล

- ผู้ ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ห ลั กสู ตรแนะนาให้ เพิ่ ม
รายวิช าทางด้านอิเล็ กทรอนิกส์ อัจฉริยะในหมวด
วิชาเลือกและให้ตัดวิชาเลือกเดิมออกที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
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(มคอ.2) หน้า 134
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
(หลักสูตรเดิม)

7063402 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
7063403 การเขียนโปรแกรมประสาน
ไมโครคอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์ 3(2-2-5)
7063404 วงจรรวม 3(3-0-6)
7064201 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
พลังงานทดแทน 3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(หลักสูตรปรับปรุง)
7064902 หัวข้อพิเศษสาหรับงานด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3(0-6-3)

เหตุผล

- ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ วิพ ากษ์ห ลั กสู ต รแนะน าให้ ตั ด
รายวิ ช าออกเนื่ อ งจากให้ บ รรจุ ร ายวิ ช าเกี่ ย วกั บ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมาแทน
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร

(มคอ.2) หน้า 136

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1. ชื่อ-นามสกุล นายไชยยันต์ ชนะพรมมา
[ ] ข้าราชการ
[ ] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
2. ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ประวัติการศึกษา
วุฒิ/วิชาเอก
สถานศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท
วศ.ม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2551
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
ระดับปริญญาตรี
ค.อ.บ.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2549
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
4. ผลงานที่เผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปี)
Chaiyan Chanapromma, Amnaj Prajong, Suriya Adirek and Wanwisa Wattanasin, (2014).
“High even-orde Fully-differential biquadratic continuous-time low-pass
Gm-C filter.” International Electrical Engineering Congress (iEECON), pp. 1-4,
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5. ประสบการณ์งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน
ลาดับ
ชื่อผลงาน
สถานประกอบการภาคเอกชน
การพัฒนาระบบการสั่งซื้อตรวจติดตามสินค้า
1
บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต จากัด
ผ่านช่องทาง Application บนระบบ Android
การลดความสูญเปล่าการดาเนินงานผ่านระบบ
2
บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต จากัด
ติดตามความเคลื่อนไหวด้วยรหัสคิวอาร์
ชุดควบคุมเตียงผ่าตัดไฮโดรลิกที่สามารถแสดง
3
บริษัท เฮอร์เบิร์ท (ประเทศไทย) จากัด
ผลการทางานด้วยหน้าจอแอลซีดีกราฟิคสี
การพัฒนานวัตกรรมรถอีต็อก 4 เกียร์
4
บริษัท ศรีสง่าพัฒนา จากัด
อัตโนมัติเพื่อการเกษตรครบวงจร
6. รายวิชาที่รับผิดชอบ
ลาดับที่ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1
7062202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ
2
7062401 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา
3
7063503 การออกแบบพีซีบีสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และเทคโนโลยีไร้สาย
4
7063504 การใช้เครื่องมือในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
5
7063505 การออกแบบการสื่อสารไร้สายแบบวงกว้างที่ใช้
พลังงานต่า
6
7061801 เตรียมประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
7
7062801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
8
7063902 เตรียมการเรียนรู้โครงงานอุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
1(0-6-0)
2(0-12-0)
2(0-12-0)

ปี พ.ศ.
2557
2558
2559
2559
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล นายธนวัฒน์ สอนเณร
[ ] ข้าราชการ
[ ] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
2. ตาแหน่งทางวิชาการ 3. ประวัติการศึกษา
วุฒิ/วิชาเอก
สถานศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท
วศ.ม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2552
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
พระจอมเกล้าธนบุรี
โทรคมนาคม)
ระดับปริญญาตรี
วท.บ.
(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2543

4. ผลงานที่เผยแพร่
ธนวัฒน์ สอนเณร, (2558), การพัฒนาเครื่องวัดความแก่อ่อนของทุเรียนหมอนทองโดยการ
วิเคราะห์ลักษณะเด่นทางกายภาพจากภาพถ่าย กรณีศึกษา : อาเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติ ครั้งที่ 1. วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
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5. ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ
ลาดับ
ตาแหน่ง
1

ผู้ช่วยวิศวกร

2

เจ้าของกิจการ

3

อาจารย์

4

อาจารย์

หน่วยงาน/สถานที่
บริษัท ทีทีแอนด์ที จากัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี
ดับบลิวทีอิเล็กทรอนิกส์ (ห้างหุ้นส่วนจากัด)
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

6. รายวิชาที่รับผิดชอบ
ลาดับที่ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1
7062203 วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
2
7063303 การประมวลสัญญาณ
3
7062402 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งานสมอง
กลฝังตัว
4
7061501 บทนาสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
5
7063505 การวิเคราะห์และออกแบบระบบไอโอที
6
ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
7063510 อัจฉริยะ
7
7063512 ระบบโทรคมนาคมไร้สายและเครือข่าย
8
7063514 ระบบนิวโรฟัซซีเบื้องต้น
9
7061801 เตรียมประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
10
7062801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
11
7063902 เตรียมการเรียนรู้โครงงานอุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ปี พ.ศ. ทีท่ างาน
2541-2543
2544-2546
2546-2550
2552-ปัจจุบัน

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
1(0-6-0)
2(0-12-0)
2(0-12-0)
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล นายวรพล มะโนสร้อย
[ ] ข้าราชการ
[ ] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
2. ตาแหน่งทางวิชาการ 3. ประวัติการศึกษา
วุฒิ/วิชาเอก
สถานศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท
วท.ม.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2549
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
และสารสนเทศ)
ระดับปริญญาตรี
วท.บ.
สถาบันราชภัฏเชียงราย
2544
(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
4. ผลงานที่เผยแพร่
พิทักษ์ คล้ายชม, วรพล มะโนสร้อย และอภิศักดิ์ พรหมฝาย. (2558). การพัฒนาระบบนาเที่ยว
เสมือนจริงสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตามเส้นทางการท่องเที่ยวจากลับแลสู่ภู่ดู่ จังหวัด
อุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการ การจัดการความรู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21. วันที่ 3 – 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
5. รายวิชาที่รับผิดชอบ
ลาดับที่ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1
7062301
เครื่องมือวัดและการวัดทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
2
7064902
หัวข้อพิเศษสาหรับงานด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3
7031101
วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
4
7062102
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
5
7061801
เตรียมประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
6
7062801
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
7
7063902
เตรียมการเรียนรู้โครงงานอุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-6-0)
2(0-12-0)
2(0-12-0)
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล นายวีระพล คงนุ่น
[ ] ข้าราชการ
[ ] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
2. ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ประวัติการศึกษา
วุฒิ/วิชาเอก
สถานศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557
(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
ระดับปริญญาโท
วศ.ม.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
2545
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
คุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาตรี
วศ.บ.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
2542
(วิศวกรรมการวัดคุมทางอุตสาหกรรม)
คุณทหารลาดกระบัง
4. ผลงานที่เผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปี)
วีระพล คงนุ่น. (2560). การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สาหรับชุดกับดักผีเสื้อ
กลางคืนในสวนทุเรียนอาเภอลับแล. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560). หน้า 55.
วีระพล คงนุ่น. (2558). การสร้างเครื่องวัดและบันทึกค่าความเร็วลมแบบอัตโนมัติ. การประชุม
วิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1.
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. หน้า 27.
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5. รายวิชาที่รับผิดชอบ
ลาดับที่
1
2
3

รหัสวิชา
7062303
7063301
7063401

4
5

7061201
7061801

6

7062801

7

7063902

ชื่อวิชา
เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน
วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งานสมอง
กลฝังตัว
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
เตรียมประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
เตรียมการเรียนรู้โครงงานอุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-6-0)
2(0-12-0)
2(0-12-0)
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล นางสาวกาญจนา ดาวเด่น
[ ] ข้าราชการ
[ ] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
2. ตาแหน่งทางวิชาการ 3. ประวัติการศึกษา
วุฒิ/วิชาเอก
ระดับปริญญาโท
วศ.ม.
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ระดับปริญญาตรี
วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถานศึกษา

ปี พ.ศ.ที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2539

4. ผลงานที่เผยแพร่ (ย้อนหลัง 5 ปี)
กาญจนา ดาวเด่น. (2558). The comparison of two meta-heuristic to solve the
benchmark optimization problem. การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงาน วิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1. วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. หน้า 126.
5. ประสบการณ์งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน
ลาดับ ชื่อผลงาน
สถานประกอบการภาคเอกชน
ปี
การพัฒนานวัตกรรมรถอีต็อก 4 เกียร์
1
บริษัท ศรีสง่าพัฒนา จากัด
2559
อัตโนมัติเพื่อการเกษตรครบวงจร
การออกแบบและพัฒนาพัดลมระบายความร้อน
2
บริษัท กรีนคูล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 2561
ด้วยไอน้าเย็น

6. รายวิชาที่รับผิดชอบ
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รหัสวิชา
7062203
7063303
7063507
7063508
7064402
7061801

7

7062801

8

7063902

ชื่อวิชา
วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
การประมวลสัญญาณ
การเรียนรู้ของเครื่อง
กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การประมวลผลภาพดิจิทัล
เตรียมประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
เตรียมการเรียนรู้โครงงานอุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
1(0-6-0)
2(0-12-0)
2(0-12-0)
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ภาคผนวก จ
เอกสารลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
และบริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์)จากัด
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