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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:1.2 ชื่อหลักสูตร(ภาษาไทย)
: หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Science in Industrial Education Program in Electrical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Science in Industrial Education (Electrical Engineering)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.S.Ind.Ed. (Electrical Engineering)
3. วิชาเอก(ถ้ามี)
วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใช้เอกสารและตาราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและต่างชาติทเี่ ข้าใจภาษาไทย
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รบั ความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอืน่
ชื่อสถาบัน..............................................................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน......................................................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................................................ประเทศ..................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผูใ้ ห้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
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5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 (นัดพิเศษ)
เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 145
เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2554
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ครูอาจารย์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์)
(2) เจ้าหน้าที่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์)
(3) ทางานในอุตสาหรรมและธุรกิจทั่วไป
(4) นักวิชาการ
(5) ประกอบอาชีพส่วนตัว
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1.รศ.ดร.กัลยาณี จิตต์การุณย์
Ed.D.(Curriculum&Instruction)
Texas Southern University (2527)
2.รศ.ดร.ธเนศธ นิตย์ธีรพันธ์
D.E. (Electrical Engineering)
Nippon Institute of Technology(2546)
3.รศ.ดร. สุรชัย สุขสกุลชัย
Ph.D. (Electrical Engineering)
Vanderbilt University(2545)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลได้กาหนดในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุง่ เน้นทางด้านการพัฒนาทางการศึกษาและเทคโนโลยี ดังนัน้ กาลังคน
ทางด้านการให้การศึกษาด้านเทคโนโลยีจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมกาลังไปสูส่ ังคมแห่งการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยี จึงต้องการผู้นาในการ
เข้าถึง อบรมการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มีความจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อสนองความต้องการกาลังคนที่ยังมีความขาด
แคลนอยู่อีกมากโดยกาลังคนที่ผลิตนั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทนั ทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทีจ่ ะ
ไปปฏิบัติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผูน้ าทางด้านการให้การศึกษาเพื่อการสอนทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มาเป็น
เวลานานทาให้มปี ระสบการณ์ และมีศิษย์เก่าหลายคนที่มีส่วนรับผิดชอบในองค์กรต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอืน่ ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชา
ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ในการจัดการเรียนการสอนนั้นคณะกรรมการประจาหลักสูตรจะต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับประสบการณ์ของ
ผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนวางแผนการศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจในวิชาส่วนสาขาวิชาเอง และมีการประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอนในการกาหนดขอบเขตของเนื้อหาหรือเป้าหมายของการศึกษาในแต่ละวิชารวมไปถึงกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้
หมวดที่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ความสาคัญ
จากความต้องการทางภาคอุตสาหกรรม บุคคลากรระดับกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างอุตสาหกรรมทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้อง
มีการพัฒนาเพื่อตอบรับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจากสาเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการเป็นอย่า งมาก
ซึ่งปัจจุบันบุคลากรเหล่านี้กาลัง ประสบปัญหาการขาดแคลน เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สภาวะดังกล่าวอาจมีผลให้เกิดการชะงักงันในการพัฒนาประเทศได้ ถ้าหากความเจริญของอุตสาหกรรมเหล่านี้ขาดบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพ เป็นระยะเวลานาน
การที่จะผลิตช่างอุตสาหกรรมที่มีความสามารถตรงความต้องการ และปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจากสาร็จการศึกษาเพื่อรองรับความเจริญ
ของชาติในด้านนี้ จาเป็นจะต้องมีครูหรืออาจารย์และผู้บริหารหลักสูตรที่มีความสามารถ ไม่เพียงแต่เฉพาะความสามารถการพัฒนาวิชาการไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่จะต้องมีความสามารถในการพัฒนาบุคคลให้มีความคิด มีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งใน
ด้านสังคมและวิชาการด้วย การพัฒนาความสามารถของบุคลากรดังกล่าวนี้จาเป็นต้องอาศัยการผสมผสานความรู้ความสามารถทั้ง 2 ด้านเข้าด้วยกัน
คือ ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้โดยการจัดวิชาวิศวกรรมศาสตร์จานวนหนึ่งที่มีระดับความรู้สูงกว่าปริญญาตรี เพื่อเป็นแกน
หรือเป็นพื้นฐานที่สาคัญและนามาบูรณาการเข้ากับวิชาการศึกษา และเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพพจน์และความเกี่ยวโยงของวิชาการที่ใช้ในงานได้ดี
ขึ้น อันจะเป็นผลให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้
เป็นอย่างดี และสามารถดาเนินงานในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ปรัชญา
เพื่อพัฒนาบุคคลให้รู้จักคิดและแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนและในงานอุตสาหกรรม ผ่านการค้นคว้าวิจัยทั้งในมิติกว้างและมิติที่
ลึกของศาสตร์นี้เพื่อให้เกิดความรู้ในรายละเอียดของการพัฒนาบุคคลในสายงานช่างและเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้อย่างดียิ่ง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตอาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาระดับปริญญาโท ทีม่ ีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ในระดับต่างๆ ของช่างอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้ง
การพัฒนาสื่อในระบบต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
2. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาและอาจารย์
3.เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาและอาจารย์ทางเทคโนโลยีการศึกษาโดยผ่านระบบการจัดการและบริหารทีด่ ี
4.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมความเป็นครูช่าง
5.เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม ในด้านการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1) หลักสูตรเน้นเเต่ละวิชาให้ตรงกับ
ความต้องการเเละความจาเป็นของ
ผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนางานวิจัยให้
มากขึ้น
2) พัฒนาหลักสูตรให้มีรายวิชาที่
ทันสมัยกับพัฒนาการทางด้านการเรียน
การสอนในปัจจุบนั

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.1) รายงานผลสารวจความต้องการทาง
วิชาการ
1.2) รายงานผลประเมินการสอน
1.3) รายงานผลสารวจความพึงพอใจ
2.1) รายงานผลสารวจความต้องการทาง
วิชาการ
2.1) เอกสาร/บทความทางวิชาการใน
ปัจจุบนั โดยทาการสารวจทุกๆ รอบ 5 ปี

1.1) ลดจานวนหน่วยกิต
1.2) ปรับหลักสูตรให้เน้นการพัฒนางานวิจัย
1.3) จัดหมวดหมู่ของวิชาต่างๆ แยกตามสาขาวิชาเอก
1.4) เพิ่มรายวิชาที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยทีค่ รอบคลุม
2.1) ปรับรายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
แนวคิดในการจัดการศึกษาแนวใหม่รวมถึงความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในปัจจุบนั
2.2) เพิ่มเติมรายวิชาให้มีความหลากหลายทั้งด้านการ
บูรณาการทางการศึกษาและด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบนั
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน(ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประจาหลักสูตรหรือภาควิชาฯ)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17:00 – 20:30 และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08:30 – 17:30)
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้รบั ปริญญาตรีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากาลัง ไฟฟ้าสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาเเละสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยขึ้นอยู่กบั ดุลพินจิ ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานได้ และทางภาควิชามีอาจารย์ที่ทาหน้าที่เป็นทีป่ รึกษาทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา(คน)
จานวนรวม
นักศึกษาชั้นปีที่
2554
2555
2556
2557
2558
2554- 2558
ชั้นปีที่ 1
25
25
25
25
25
125
ชั้นปีที่ 2
25
25
25
25
100
รวม
25
50
50
50
50
225
คาดว่าจะจบการศึกษา
25
25
25
25
100
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2.6 งบประมาณตามแผน
ค่าใช้จ่ายในการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะอาศัยรายได้จากการลงทะเบียนของ
นักศึกษาจากการจัดการศึกษาในโครงการพิเศษ (รับ นศ. ปีละ 25 คน) ค่าลงทะเบียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสามารถหา
งบประมาณจากแหล่งทุนอื่นสาหรั บทางานวิจัยเพิ่มเติม เช่น จาก ทุนอุดหนุนทาวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท เงิน FTERO สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เงินสนับสนุนวิจัย
จากภาครัฐ ภาคเอกชนและแหล่งอื่นๆงบประมาณรายรับเเละรายจ่ายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อัตราค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
12,000 บาท
24,000 บาท
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน
ร า ย วิ ช า เ รี ย น 1, 000บ า ท / ห น่ ว ย กิ ต
วิทยานิพนธ์ 2,000 บาท/หน่วยกติต
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)

13,000 บาท

26,000 บาท

100,000 บาท/คน
ปีงบประมาณ

รายละเอียดรายรับ
2554

2555

2556

2557

2558

ค่าบารุงการศึกษา

600,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

ค่าลงทะเบียน

650,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

เงินอุดหนุนจากรัฐ

571,000

1,142,000

1,142,000

1,142,000

1,142,000

รวมรายรับ

1,821,000

3,642,000

3,642,000

3,642,000

3,642,000

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
รายการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราว
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ค่าใช้จ่ายการลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
4. ค่าใช้จ่ายหักเข้ามหาลัย

งบประมาณที่ต้องการ (บาท)
2554

2555

2556

2557

2558

100,000

200,000

210,000

221,000

232,000

600,000

100,000
1,200,000

105,000
1,200,000

110,000
1,200,000

116,00
1,200,000

700,000
1,500,000 1,515,000 1,531,000 1,548,000
กาไรสุทธิ/ ขาดทุน ณ สิ้นปี
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 48,000 บาทต่อปี
ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนการศึกษาแต่ละชั้นปีให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าบารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต

รวม

963,000
0
431,00
5,400,000
6,794,000
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
40
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 1 วิทยานิพนธ์
40
หน่วยกิต
แผน ก 2
ก. หมวดวิชาบังคับ
4
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
24
หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
9
หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
12
หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาเลือก
3
หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข
ก. หมวดวิชาบังคับ
4
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
30
หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
12
หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
12
หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
หมายเหตุ
นักศึกษาแผน ก 2 และ ข ต้องเรียนวิชาเลือกในสาขาวิชาเอกไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิตและต้องมีหน่วยกิตรวมไม่ต่ากว่า 40 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร
มีความหมายดังต่อไปนี้
ETE หมายถึง
วิชาการศึกษาประยุกต์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
EPE หมายถึง
วิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้ากาลังภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ECE หมายถึง
วิชาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ICE หมายถึง
วิชาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
FEM หมายถึง
วิชาทางการศึกษาเเละการบริหาร
รหัสตัวเลขมีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาแต่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเรียนได้
เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0
หมายถึง กลุ่มวิชาทางการศึกษาเเละการบริหารอาชีวศึกษา
เลข 1
หมายถึง กลุ่มวิชาหลักสูตร
เลข 2
หมายถึง กลุ่มวิชาวิธีสอน
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เลข 3
หมายถึง กลุ่มวิชาวัดและประเมินผล
เลข 4
หมายถึง กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรม
เลข 5
หมายถึง กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร
เลข 6
หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
เลข 7
หมายถึง กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
เลข 8
หมายถึง กลุ่มวิชาไฟฟ้ากาลัง
เลข 9
หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัยและสัมมนา
รหัสตัวเลขหน่วย หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
FEM 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-9)
(Research Methods in Education)
หรือ
ETE 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการศึกษา
3 (3-0-9)
(ResearchMethodology in Technical Education)
หรือ
FEM 602 การสัมมนา
1(0-3-3)
(Seminar)
หรือ
ETE 728 การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่าง
1(0-3-3)
(Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Education)
ก. หมวดวิชาเลือก
24 หรือ 30 หน่วยกิต
ข.1กลุ่มวิชาทางการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทางการศึกษาเเละการบริหารอาชีวศึกษา
FEM 603 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-9)
(Curriculum and Learning Management)
FEM 604 จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-9)
(Educational Psychology and Teaching Professionalism)
FEM 605 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Measurement and Evaluation in Education)
FEM 606 หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3 (2-2-9)
(Principles and Theories of Industrial Education and Technology)
FEM 607 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบคอมพิวเตอร์การสอน
3 (2-2-9)
(Instructional Systems Development and Computer Instructional Design)
FEM 609 การบริหารจัดการในห้องเรียน
3 (2-2-9)
(Classroom Management)
FEM 610 การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-9)
(Technology and Information for Learning)
FEM 611 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-9)
(Human Resource Management)
FEM 612 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
3(3-0-9)
(Industrial and Organizational Psychology)
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FEM 613 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-9)
(Educational Assurance)
กลุ่มวิชาทางการศึกษาประยุกต์
ETE 602 สถิติประยุกต์สาหรับพฤติกรรมศาสตร์
3 (2-2-9)
(Applied Statistics for Behavior Science)
ETE 605 จิตวิทยาสาหรับการสอน
3 (2-2-9)
(Instructional Psychology)
ETE 607 ปรัชญาอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา
3(3-0-9)
(Philosophy of Vocational and Technical Education)
ETE 610 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-9)
(Curriculum Development)
ETE 611 การสร้างและการประเมินบทเรียนในวิชาช่าง
3 (2-2-9)
(Course Development and Course Evaluation in Technical Area)
ETE 615 การพัฒนาหลักสูตรช่างเพื่อชุมชน
3 (3-0-9)
(Technical Curriculum Development for Community)
ETE 620 ทฤษฎีการสอนวิชาช่าง
3(2-2-9)
(Theory of Electrical Techology Teaching)
ETE 622 การวัดและการประเมินผลการสอนช่าง
3(2-2-9)
(Assessment and Evaluation in Electrical Techology Education)
ETE 623 การพัฒนาระบบการสอนภาคปฏิบัติ
3 (2-2-9)
(Workshop and Laboratory Instructional System Development)
ETE 625 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สาหรับนักเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
(Learning Organization for Technologist)
ETE 723 การวัดและการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ
3 (2-2-9)
(Assessment and Evaluation in Workshop and Laboratory Instructional)
ETE 724 การสอนวิชาช่างและการพัฒนาระบบการสอนช่าง
3 (2-2-9)
(Technical Instruction and Development of Technical Instructional System)
ETE 725 การพัฒนาระบบการสอนช่างแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
3 (2-2-9)
(Development of Student Center for Technical Education System)
ETE 726 การเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ
3 (2-2-9)
(Competency Based Education)
ETE 791 การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่าง
3 (2-2-9)
(Development of Instructional Supporting Materials for Technical Education)
ETE 795–796 หัวข้อพิเศษ1-2
3 (3-0-9)
(Special Topic I-II)
หมายเหตุการเลือกวิชาศึกษาให้อยู่ในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
ข.2กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- สาขาวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
EPE 670 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 (3-0-9)
(Power Electronics)
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EPE 671 การวิเคราะห์วงจรดีซ-ี ดีซี คอนเวอร์เตอร์
(DC – DC Converter Circuits Analysis)
EPE 680 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
(Advanced Electrical Machnie)
EPE 684 การจาลองเครื่องจักรกลซิงโครนัส
(Synchronous Machine Modeling)
EPE 685 การออกแบบและการประมาณทางไฟฟ้า
(Electrical Design and Estimating)
EPE 771 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Application of Power Electronics)
EPE 781 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Electrical Machines Design)
EPE 782 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าระดับสูง
(Advanced Electrical Machines Design)
EPE 783 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
(High Voltage Engineering)
EPE 785 การเกิดทรานเซียนต์ทางไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากาลัง
(Electrical Transient in Power Systems)
EPE 786 คุณภาพและเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากาลัง
(Power System Quality andStability)
EPE 787 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง
(Advanced AC Motor Control)
EPE 788 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าขั้นสูง
(Advanced Power Transmission System)
EPE 789 ระเบียบวิธีเชิงเลขสาหรับการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Numerical Technique for Electromagnetics Analysis)
EPE 790-794หัวข้อพิเศษ1-4
(Special Topic I-IV)
XXX-xxx วิชาอื่นๆที่ภาควิชาเปิดสอน
- สาขาวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ECE 640 อุปกรณ์การวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Instrumentation)
ECE 651 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Circuit Design)
ECE 652 ระบบควบคุมดิจิทัล
(Digital Control System)
ECE 656 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
ECE 657 การสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communication)

3 (3-0-9)
3 (3-0 -9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 ( 3-0-9 )
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ECE 744 การสังเคราะห์และออกแบบวงจร
(Circuit Synthesis and Design)
ECE 751 การออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Circuit Analysis and Design)
ECE 752 การสื่อสารด้วยสายใยแก้ว
(Fiber Optic Communication)
ECE 753 กระบวนการสัญญาณประยุกต์
(Applied Signal Processing)
ECE 754 การออกแบบวงจรดิจทิ ัลขั้นสูง
(Advanced Digital Circuit Design)
ECE 756 ระบบสมองกลฝังตัว
(Embedded System)
ECE 757 หุ่นยนต์อตุ สาหกรรม
(Industrial Robots)
ECE 758 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microprocessorand Microcontroller)
ECE 790-794 หัวข้อพิเศษ1-4
(Special Topic I-IV)
XXX-xxx วิชาอื่นๆที่ภาควิชาเปิดสอน
- สาขาวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ICE 660 คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
(Computer Algorithm)
ICE 661 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
ICE 662 การประมวลผลสัญญาณประยุกต์
(Applied Signal Processing)
ICE 663 การประมวลสัญญาณดิจิทัลและภาพ
(Digital Signal and Image Processing)
ICE 664 การติดต่อผู้ใช้ของระบบคอมพิวเตอร์
(Human Computer Interaction)
ICE 665 การจาลองแบบสามมิติ
(Three Dimensional Modeling)
ICE 666 คอมพิวเตอร์กราฟิก
(Computer Graphics)
ICE 667 การพัฒนาเกมส์
(Game Development)
ICE 669 ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
ICE 761 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
(Mobile Computer Network)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 ( 3-0-9 )
3 (3-0-9)

3(3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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ICE 762 การโปรแกรมสาหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
3 (3-1-9)
(Programming for the Internet Aplication)
ICE 763 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
3(3-0-9)
(Information Storage and Retrieval)
ICE 767 การจัดการข้อมูล
3(3-0-9)
(Data Management)
ICE 768 การบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-9)
(Information Technology Center Management)
ICE 769 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
(Computer-Controlled Systems)
ICE 790-794 หัวข้อพิเศษ1-4
3 (3-0-9)
(Special Topic I-IV)
XXX-xxx วิชาอื่นๆที่ภาควิชาเปิดสอน
ข.3 วิชาเลือก
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาฯ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี / โครงงานวิจัย/
วิทยานิพนธ์
ค.วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
ETE 797 การศึกษาวิจัย
6 หน่วยกิต
(Research Study)
ETE 798 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
ETE 799 วิทยานิพนธ์
40 หน่วยกิต
(Thesis)
ง.วิชาภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
LNG550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Covrse for Post dradvate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษา
3(2-2-9)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(Inscssional English Covrse for Post Graduate Students)
หมายเหตุนักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และหรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น ทัง้ นีข้ ึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไข
ตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก 1
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ETE 799 วิทยานิพนธ์
6 (0-12-24)
(Thesis)
รวม
6 (0-12-24)
ชั่วโมง/สัปดาห์ =
36
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ETE 799 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ =
ชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1
ETE 799 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ =
ชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2
ETE 799 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ =
แผนการศึกษา ก 2
ชั้นปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 1
FEM 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Research Methods in Education)
หรือ
ETE 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการศึกษา
(ResearchMethodology in Technical Education)
XXX xxx วิชาเลือกทางการศึกษา 1 3(x-x-x)
(Elective in Education I)
XXX xxx วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 1
(Elective in MajorSubject I)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ =
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx วิชาเลือกทางการศึกษา 2
(Elective in Education II)
XXX xxx วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 2
(Elective in Major Subject II)
XXX xxx วิชาเลือก
(Elective)
ETE 798 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ =

12 (0-24-48)
12 (0-24-48)
72
12 (0-24-48)
12 (0-24-48)
72
10 (0-20-40)
10 (0-20-40)
60

3(3-0-9)

3(3-0-9)
9(6+x-x-18+x)
24+x
3(x-x-x)
3(3-0-9)
3(x-x-x)
1(0-2-4)
10(3+x-2+x-13+x)
18+x
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1
FEM 602 การสัมมนา
(Seminar)
หรือ
ETE 728 การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่าง
(Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Education)
XXX xxx วิชาเลือกทางการศึกษา 3
(Elective in Education III)
XXX xxx วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 3
(Elective in Major Subject III)
ETE 798 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ =
ชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2
XXX xxx วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 4
(Elective in Major Subject IV)
ETE 798 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ =
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
FEM 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Research Methods in Education)
หรือ
ETE 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการศึกษา
(ResearchMethodology in Technical Education)
XXX xxx วิชาเลือกทางการศึกษา 1
(Elective in Education I)
XXX xxx วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 1
(Elective in MajorSubject I)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ =
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx วิชาเลือกทางการศึกษา 2
(Elective in Education II)
XXX xxx วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 2
(Elective in Major Subject II)
XXX xxx วิชาเลือก 1
(Elective I)
ETE 797 การศึกษาวิจัย
(Research Study)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ =

1(0-2-3)
1(0-3-3)
3(x-x-x)
3(3-0-9)
4(0-8-16)
11(3+x-10+x-28+x)
41+x
3(3-0-9)
7(0-14-28)
10(3-14-37)
54

3(3-0-9)

3(x-x-x)
3(3-0-9)
9(6+x-x-18+x)
24+x
3(x-x-x)
3(3-0-9)
3(x-x-x)
1(0-2-4)
10(3+x-2+x-13+x)
18+x
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
FEM 602 การสัมมนา
(Seminar)
หรือ
ETE 728 การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่าง
(Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Education)
XXX xxx วิชาเลือกทางการศึกษา 3
(Elective in Education III)
XXX xxx วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 3
(Elective in MajorSubject III)
XXX xxx วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 4
(Elective in MajorSubject IV)
ETE 797 การศึกษาวิจัย
(Research Study)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ =
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx วิชาเลือกทางการศึกษา 4
(Elective in Education IV)
XXX xxx วิชาเลือก 2
(Elective II)
ETE 797 การศึกษาวิจัย
(Research Study)
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห์ =
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา),
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
1. รศ.ดร.กัลยาณี จิตต์การุณย์
2. รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์
3. รศ.ดร. สุรชัย สุขสกุลชัย
4. รศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง
5. ผศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ

Ed.D.(Curriculum&Instruction)
Taxas Southern University
D.E. (Electrical Engineering), Nippon Institute of
Technology
Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt University
D.E. (Electrical Engineering)
Nippon Institute of Technology
Ph.D (Electrical Engineering),
Kanazawa University

1(0-2-3)
1(0-3-3)
3(x-x-x)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
2(0-4-8)
12(6+x-6+x-29+x)
41+x
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(0-6-12)
9(x-6+x-12+x)
18+x

2553
3

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554
2555
2556
3
3
3

2557
3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3

3

3

3

3
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ที่

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1

รศ.ดร.สุมาลี จันทร์ชลอ

2

ผศ.ดร.ขรรค์ชัย ตุลละสกุล

3

ดร.ทวีศักดิ์ ยิ่งถาวรสุข

4

ดร.วชิรพรรณ แก้วประพันธ์

ที่

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt
University
ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรูท้ างเทคโนโลยี),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2553
3

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554
2555
2556
3
3
3

2557
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2554
3

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2555
2556
2557
3
3
3

2558
3

1 ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
ค.ด.(อุดมศึกษา)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
นักศึกษาต้องทา/พัฒนาวิจัยค้นคว้าในสิ่งที่สนใจทางด้านการศึกษา การศึกษาประยุกต์ การสอนช่างไฟฟ้า การสอนช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือการ
สอนช่างคอมพิวเตอร์ หรืองานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาโคยความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต้องดาเนินงานวิจัยโดยสามารถประยุกต์ใช้และค้นคว้าทฤษฎีต่างๆ ที่
ทาการศึกษามาใช้ได้ พร้อมทั้งทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานวิจยั และสามารถอธิบายกระบวนการทางาน และผลการดาเนินงานได้ โดยนักศึกษา
ต้องดาเนินงานวิจัยตามระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เกิดองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมทางด้านทางศึกษา การศึกษาประยุกต์ด้านการสอนช่างไฟฟ้า การสอนช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสอนช่าง
คอมพิวเตอร์ หรืองานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถบูรณาการใช้ความรู้มาประยุกต์สู่
การคิดเชิงวิเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหา รวมทั้งมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจยั พัฒนา และถ่ายทอด องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
6, 12 และ 40 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีระบบการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบตั กิ ารให้เพียงพอต่อการใช้งาน สาหรับ
สนับสนุนการทาโครงการของนักศึกษา โดยจัดเจ้าหน้าทีด่ ูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีระบบสารสนเทศสาหรับการค้นคว้า
ข้อมูล โดยมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
กาหนดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ โดยมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการดังกล่าวจะทาหน้าที่ประเมินผลการศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา
ซึ่งนักศึกษาจะสามารถทาวิทยานิพนธ์ได้ก็ต่อเมื่อเสนอการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการดังกล่าวพร้อมทั้งจัดทารายงานโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการพร้อมทั้งเสนอรายงานต่อคณะกรรมการดังกล่าวทุกภาคการศึกษาเพื่อประเมินความก้าวหน้าของงานวิจัย
และในภาคการศึกษาสุดท้ายกาหนดให้นักศึกษามีการเสนอวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าซึ่งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (แต่งตั้งตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ) เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษา ทั้งนี้การศึกษาแผน ก นักศึกษาจะต้องมีผลงานเผยแพร่อื่นในรูปแบบใด
รูปแบบหนึง่ ที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์
สาหรับ ก 1 นอกเหนือจากผลงานเผยแพร่ข้างต้นแล้ว ผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะต้องได้รบั การเผยแพร่ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับ
นานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น หรือสามารถใช้ผลงานอื่นที่เทียบเท่า เช่น ผลงานที่ได้รบั การจดสิทธิบัตร เป็นต้น แทนผลงานข้างต้น
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพ
ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม รวมทั้งปฏิบัติตนภายใต้มาตรฐาน ในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
พั ฒ นาสั ง คมที่ ถู ก ต้ อ ง นอกจากนี้ อ าจมี ก ารจั ด ค่ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษา
2) มีองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพทางการศึกษาและวิชาชีพเฉพาะ รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความ
สาขา ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการประกอบ เชื่ อ มโยงระหว่างภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บัติ มีป ฏิ บั ติการ แบบฝึ กหั ด
อาชีพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้
กับปัญหาจริง
3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทาเป็น มีกระบวนการคิด ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้นักศึกษา
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจา
4) มี ค วามเป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี ค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า ง รายวิชาที่ได้จัดให้นักศึกษาได้แก่ วิชาสัมมนา นั้นถือว่าเป็นวิชาที่ได้
ระหว่ างบุ คคล มี ค วามรั บ ผิด ชอบ สามารถใช้ชีวิต ร่ วมกับ ประยุกต์ความเป็นผู้นาที่สอดแทรกเข้าไป เพื่อให้เข้าใจถึงการจัด
บุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
โครงการใหญ่ การจัดองค์กรร่วมกันทางาน ซึ่งจะทาให้นักศึกษาได้มี
ความเป็นผู้นาได้
5) มี ความสามารถในการถ่ ายทอดความรู้ การสื่ อสารทั้ ง ในการเรียนในหลักสูตรได้จัดให้มี การทารายงาน การสัมมนา หรือ
ภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ รวมถึ งการใช้ เทคโนโลยี แม้แต่การนาเสนองานวิจัยล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงถึงศักยภาพของ
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ที่ นั ก ศึ ก ษามี ต่ อ อาจารย์ ห รื อ ประชาคม
วิชาการ
6) มี ความสามารถในการจั ดการเรี ยนรู้ ที่ เหมาะสมกั บการ รายวิ ชาหลักสู ตรและการจั ด การเรี ยนรู้ เป็น การตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ต้องการของการประยุกต์ใช้วิธีการหรือกลยุทธ์ในการจัดการเรียน
และสิ่งแวดล้อม
การสอน การเลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน โดย
จะมีกิจกรรมการวิเคราะห์และการอภิปรายตลอดจนการนาเสนอผล
แล้วมีการวิจารณ์จากอาจารย์และผู้สนใจ

17
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
เพราะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมศึกษาเป็นสาขาที่มีความสาคัญกับสาขาวิชาอื่น ๆซึ่งเกี่ยวข้องถึง ความปลอดภัยในชีวิต ความสาเร็จท าง
ธุรกิจ จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่อง
ที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณ สมบัติด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยตามที่ระบุไว้
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนด้วยหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดี
งามข้อสรุปของปั ญหาโดย
คานึงถึงความรู้สึกของ ผู้ได้รับผลกระทบ
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ ตามหลัก คุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในที่ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่ง
กายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ มและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุก คนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์ที่มีต่อ
สังคม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ การร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2. ความรู้
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบ คลุมสิ่ง
ต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใช้ได้
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งในระดับแนวหน้าตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อ
องค์ความรู้
(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อการศึกษารวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
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2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
- การทดสอบย่อย
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผ ล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) สามารถจัดการปัญหาในบริบทใหม่และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาโดยการสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย
ที่มีอยู่เดิม
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(3) วางแผนและดาเนินโครงการวิจัยค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถขยาย องค์ความรู้เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริง
(4) ผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัยและโครงงาน
(5) บทความวิชาการที่นาเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการ
2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิด
ของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่ ม
คาตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็น
ผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้ นอาจารย์ต้อง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชาดังนี้
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทัง้ วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีในวิชาชีพครูช่าง
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
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(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นาในวิชาชีพครู
2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
2.5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่าดังนี้
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาใน
ด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆโดยการนาเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้
นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาใน
ชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียน
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3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Course For Post
Greduate Students 2 (1-2-6)

   

 

 

    



 

LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post
Graduate Students 3 (2-2-9)
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมูค่ ณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2.ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนือ้ หาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน
ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3.ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5)สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นทีเ่ หมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทนั สมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ ทางการพูด การเขียนและการสือ่ ความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์เกี่ยวข้องได้
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาการศึกษาและบริหาร
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการ
จริยธรรม
ระหว่างบุคคลและความ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ
การสื่อสาร และการ
รายวิชา
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
หมวดวิชาบังคับ
FEM 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Research Methods in Education) 3 (3–0–9)
FEM 602 สัมมนา (Seminar) 1 (0–3–3)
หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร
FEM 603 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
(Curriculum and Learning Management) 3 (2–2–9)
FEM 604 จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
(Educational Psychology and Teaching
Professionalism) 3 (2– 2–9)
FEM 605 การวัดและการประเมนผลการศึกษาขัน้ สูง
(Advanced Measuemen and Evalution in Education) 3
(3-0-9)
FEM 606 หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี (Principles and Theories of Industrial
Education and Technology) 3 (2–2–9)

































































































































































































24
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1

2

3

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการ
ระหว่างบุคคลและความ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3

































































































































































































































รายวิชา

FEM 607 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์การสอน
(Instructional Systems Development and Computer
Instructional Design) 3 (2–2–9)
FEM 608 สถิติวิจัย (Research Statistics)
3 (3-0-9)
FEM 609 การบริหารจัดการในห้องเรียน (Classroom
Management) 3 (2–2–9)
FEM 610 การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ (Technology and Information for Learning) 3
(2–2–9)
FEM 611 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management) 3 (3-0-9)
FEM 612 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
(Industrial and Organizational Psychology)
3 (3-0-9)
FEM 613 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Assurance) 3 (3-0-9)
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3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาการศึกษาประยุกต์และวิชาทางเทคโนโลยี
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ
การสื่อสาร และการ
รายวิชา
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
ECE 640 อุปกรณ์การวัดอุตสาหกรรม

           
ECE 651 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

           
ECE 652 ระบบควบคุมดิจิทัล

           
ECE 656 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล

           
ECE 657 การสื่อสารดิจิทัล

           
ECE 744 การสังเคราะห์และออกแบบวงจร

           
ECE 751 การออกแบบและวิเคราะห์วงจร

           
อิเล็กทรอนิกส์
ECE 752 การสื่อสารด้วยสายใยแก้ว

           
ECE 753 กระบวนการสัญญาณประยุกต์

           
ECE 754 การออกแบบวงจรดิจทิ ัลขั้นสูง

           
ECE 755 การประมวลสัญญาณดิจิทัล

           
ECE 756 ระบบสมองกลฝังตัว

           
ECE 757 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

           
ECE 758 ไมโครโปรเซสเซอร์และ

           
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ECE 790 - 794 หัวข้อพิเศษ 1-4

           
EPE 670 อิเล็กทรอนิกส์กาลังและการประยุกต์ใช้งาน
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2

3

1

2

3

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการ
ระหว่างบุคคลและความ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
1
2
3










































































































































































































































































































รายวิชา
1
EPE 671 การวิเคราะห์วงจรดีซ-ี ดีซี
คอนเวอร์เตอร์
EPE 680 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
EPE 684 การจาลองเครื่องจักรกลซิงโครนัส
EPE 685 การออกแบบและการประมาณการทางไฟฟ้า
EPE 771 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
EPE 781 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
EPE 782 การออกแบบเครื่งจักรกลไฟฟ้าระดับสูง
EPE 783 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
EPE 785 การเกิดทรานเซียนต์ทางไฟฟ้าในระบบ
ไฟฟ้ากาลัง
EPE 786 คุณภาพและเสถียรภาพระบบ
ไฟฟ้ากาลัง
EPE 787 การวควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้น
สูง
EPE 788 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าขั้นสูง
EPE 789 ระเบียบวิธีเชิงเลขสาหรับการวิเคราะห์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
EPE 790 –794 หัวข้อพิเศษ 1-4
ETE 602 สถิติประยุกต์สาหรับพฤติกรรมศาสตร์

2

3



1
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2




3




1




2




3




1




2




4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการ
ระหว่างบุคคลและความ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3
1
2
3
4
1
2
3

   

   

   




























































































































































รายวิชา
1
ETE 605 จิตวิทยาสาหรับการสอน
ETE 610 การพัฒนาหลักสูตร
ETE 611 การสร้างและการประเมินบทเรียนในวิชา
ช่าง
ETE 615 การพัฒนาหลักสูตรช่างเพื่อชุมชน
ETE 620 ทฤษฎีการสอนวิชาช่าง
ETE 622 การวัดและการประเมินผลการ
สอนช่าง
ETE 623 การพัฒนาระบบการสอนภาคปฏิบัติ
ETE 625 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สาหรับนัก
เทคโนโลยี
ETE 724 การสอนวิชาช่างและการพัฒนาระบบการ
สอนช่าง
ETE 725 การพัฒนาระบบการสอนช่างแบบผูเ้ รียนเป็น
ศูนย์กลาง
ETE 726 การเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรรถนะ
ETE 791 การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่าง
ETE 795–796 หัวข้อพิเศษ 1-2
ETE 795 การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่าง
ไฟฟ้า
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

ETE 797-799 การศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์
ICE 660 คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
ICE 661 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ICE 662 การประมวลผลสัญญาณประยุกต์
ICE 663 การประมวลสัญญาณดิจิทัลและภาพ
ICE 664 การติดต่อผู้ใช้ของระบบคอมพิวเตอร์
ICE 665 การจาลองแบบสามมิติ
ICE 666 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ICE 667 การพัฒนาเกมส์
ICE 669 ปัญญาประดิษฐ์
ICE 761 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
ICE 762 การโปรแกรมสาหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ICE 763 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
ICE 767 การจัดการข้อมูล
ICE 768 การบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ICE 769 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ICE 790 -794 หัวข้อพิเศษ 1-4
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการ
ระหว่างบุคคลและความ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
1
2
3
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(1) คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใช้ได้
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งใน
ระดับแนวหน้าตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่
มีต่อองค์ความรู้
(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของ
ระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อการศึกษารวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

(2) ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใช้ได้
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งใน
ระดับแนวหน้าตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่
มีต่อองค์ความรู้
(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของ
ระดับชาติและนานาชาติทอี่ าจมีผลกระทบต่อการศึกษารวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยาก
ระดับสูงได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทัง้ วางแผนในการปรับปรุง
ตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือ
กับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของ
กลุ่ม

(5)ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อ
นามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่าง ๆโดยการนาเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม

(3) ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถจัดการปัญหาในบริบทใหม่และพัฒนาแนวคิดริเริ่ม
และสร้ างสรรค์ ในการแก้ปัญ หาโดยการสั งเคราะห์ และใช้
ผลงานวิจัยที่มีอยู่เดิม
(2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นและเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(3) วางแผนและดาเนินโครงการวิจัยค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถขยาย องค์ความรู้เดิมได้อย่างมี
นัยสาคัญ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาต้องผ่านกระบวนการสอบภาคทฤษฎีสาหรับวิชาที่มีทฤษฎี รวมทั้งมีการประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) รวมทัง้ การ
ทดสอบย่อยระหว่างเรียน (ถ้ามี) สาหรับวิชาภาคปฏิบัตจิ ะมีการทวนสอบจากรายงานการทดลอง และมีการภาคปฏิบัตติ ามวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้และมีการสอบประมวลความรู้ภาคทฤษฎีด้วย โดยการประเมินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาสามารถทาได้โดย การสารวจผู้สาเร็จการศึกษาและสถาน
ประกอบการในเรื่องต่อไปนี้
(1) ภาวะการณ์ได้งานทา และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(2) การประเมินความพึงพอใจในผู้สาเร็จการศึกษาของสถาบันหรือสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
(3) การประเมินจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก 2 และแผน ข เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.) และแผน ก 1 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติไม่น้อกว่า 1 ชิ้น หรือสามารถใช้ผลงานอื่นทีเ่ ทียบเท่า เช่น ผลงานที่
ได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นต้น
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
- ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศและ/หรือแนะแนวการเป็นครู ร่วมถึงให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
- กาหนดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา เป้าหมาย รวมถึงการดาเนินงานของภาควิชาฯ และคณะฯ
- กาหนดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่เพื่อให้คาแนะนาด้านกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล รวมถึงการวิจัยและการพัฒนา
ตนเอง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งให้การสนับสนุน
ให้คณาจารย์ได้นาความรู้เหล่านัน้ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และมี
การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ หรือเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนางานวิจัยและพัฒนาร่วมกับองค์กรอืน่ ทั้งในและต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษา สามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผูน้ าในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้งองค์
ความรู้ ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มคี ุณภาพและได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ของคุรุสภา
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

การดาเนินการ
1. จัดหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ครูตามเกณฑ์ของคุรุสภา
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
3. จัดการเรียนการสอนให้มีทงั้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ โดยเน้นการเรียนรูท้ ี่มผี ู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นแกน เพือ่ ให้
นักศึกษามีทักษะ รู้จักคิด วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
4. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนนาเสนอผลงานทางวิชาการ
หรือบทความทางวิชาการในองค์กรวิชาชีพ
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
5. สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนางานวิจัยที่
สอดคล้องการการพัฒนางานทางวิชาชีพให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยที่
รวดเร็ว
6. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และ/หรือ
ผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้ตลอดเวลา
7. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริญญาโทหรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผูม้ ี
ประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และมีจานวนคณาจารย์ประจาไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
8. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาในทาง
วิชาการ และ/หรือ เป็นผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ด้านครุศาสตร์ไฟฟ้าหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
9. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรไปดูงาน
ในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
และต่างประเทศ
10. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
วิชาการภาควิชาฯ ทุกปี และคณะกรรมการ
ภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
11. จัดทาฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งในและ
ต่างประเทศ และผลงานทางวิชาการทุกภาค

การประเมินผล
1. หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
ของเกณฑ์คุรุสภา
2. จานวนวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หรือมีผู้เรียนเป็นแกน
3. จานวนรายชื่อ ประวัติ
ประสบการณ์ การพัฒนา
ฝึกอบรม และผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์
4. จานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรียนรู้
5. จานวนผลงานทางวิชาการที่
นาเสนอในองค์กรวิชาชีพต่างๆ
6. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์และการ
สนับสนุนการเรียนรูข้ อง
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โดย
นักศึกษา
7. ผลการประเมินผลหลักสูตร
โดยคณะกรรมการวิชาการ
ภาควิชาฯ
8. ผลการประเมินผลโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุก ๆ 4 ปี
9. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สาเร็จ
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตทุกปี
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร
12. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตทุกปี

การประเมินผล

2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
ห้องปฎิบัติการพื้นฐานทางด้านไฟฟ้ากาลัง
1 ห้อง
จัดให้มีอุปกรณ์การทดลองพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้าน
วงจรไฟฟ้า ด้านการวัดทางไฟฟ้า ด้านพื้นฐานเครื่องกลไฟฟ้า ดังมี
รายการต่อไปนี้
5 ตัว
- Multimeter
5 ตัว
- Oscilloscope
5 ตัว
- Power Meter
5 ตัว
- Power Factor Meter
5 ตัว
- Phase Meter
2 ตัว
- Phase Sequence Meter
1 ตัว
- Digital Techco Meter
1 ตัว
- Power Analyzer
2 ตัว
- DC Electrical Machine Laboratory Set
2 ตัว
- AC Electrical Machine Laboratory Set
1 ตัว
- Transformer Laboratory Set
5 ตัว
- Function Generator
2

ห้องปฎิบัติการเฉพาะด้านไฟฟ้ากาลัง
จัดให้มีอุปกรณ์การทดลองทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นสูง ด้าน
เครื่องกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กาลัง และด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ
ดังมีรายการต่อไปนี้
- Electrical Machine Laboratory Set
- DC Motor Drive Laboratory Set
- Power Electronics Laboratory Set
- Oscilloscope
- Multimeter
- Programmable Logic Controller Set
- Function Generator5 ตัวComputer Set

1 ห้อง

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
5 ตัว
5 ตัว
5 ชุด
5 ชุด
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ลาดับ
3

ชื่ออุปกรณ์
จานวน
ห้องปฎิบัติการพื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้อง
จัดให้มีอุปกรณ์การทดลองพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวงจรดิจทิ ัลดังมีรายการต่อไปนี้
10 ชุด
- Power Supply and Function Generator
10 ชุด
- Electronics Laoratory Kits
10 ชุด
- Digital Laboratory Kits
5 ตัว
- Oscilloscope
5 ตัว
- Multimeter
1 ตัว
- Electronics Curve Tracer
4
ห้องปฎิบัติการเฉพาะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้อง
จัดให้มีอุปกรณ์การทดลองทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง
ด้านวงจรดิจิทัลชั้นสูง ด้านไมโครโพเซสซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้านการสื่อสารดังมีรายการต่อไปนี้
10 ชุด
- Power Supply and Function Generator
10 ชุด
- Micro Controller & Micro Processor Laboratory Kits
1 ชุด
- Transmission and Antenna Laboratory Kits
5 ตัว
- Oscilloscope
5 ตัว
- Multimeter
1 ชุด
- Spectrum Analyzer
5
ห้องปฎิบัติการด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
1 ห้อง
จัดให้มีคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกหัดการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ ในส่วนพืน้ ฐานด้านคอมพิวเตอร์
40 ชุด
- Computer Set
6
ห้องปฎิบัติการเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์
1 ห้อง
จัดให้มีคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกหัดการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆพร้อมทั้งมีเครื่อง
แม่ข่ายและจัดให้ระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นระบบเครือข่าย
เพื่อให้นักศึกษาได้ทาการพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
เครือข่าย
5 ชุด
- Computer Set
1 ชุด
- Computer Server Set
ภาควิชาฯ ยังมีการดาเนินการจัดห้องเรียนโดยให้มีอุปกรณ์ช่วยสอนอื่น เช่น ระบบเครื่องเสียง ระบบฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
นอกจากนั้นภาควิชาฯ ยังสนับสนุนให้อาจารย์จดั หาตาราเพื่อประกอบการสอนรวมถึงประสานงานกับสานักหอสมุดและสานักคอมพิวเตอร์เพื่อ
จัดหาตาราและขยายระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ดว้ ยตนเองด้วย
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ภาควิชาฯ มีการวางแผนการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการฝึกภาคปฏิบัติและการพัฒนางานวิจัยโดยใช้
งบประมาณจากทั้งภาครัฐและเงินรายได้ของภาควิชาฯรวมถึงการจัดงบประมาณเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือซื้อครุภัณฑ์ทดแทนในกรณีที่ไม่
สามารถซ่อมแซม
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ ระบบ 1. จัดให้มีห้องเรียน ที่มีระบบมัลติมีเดีย เพื่อใช้
1. รวบรวมจัดทาสถิตจิ านวนเครือ่ งมือ
เครือข่าย อุปกรณ์การเรียน การสอน
ประกอบการเรียนการสอนที่ทนั สมัย สามารถใช้งาน
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ชั่วโมง
ทรัพยากร สื่อและช่องทางการเรียนรู้ ที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้งานห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษา 2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการประลองที่มีเครื่องมือทันสมัย
ต่อหัวนักศึกษา
ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และเพื่อการ และเป็นเครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษา 2. จานวนนักศึกษาที่เรียนในวิชาเรียนที่มี
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ และ
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานใน การฝึกปฏิบัตดิ ้วยเครื่องมือ เครื่องจักร
มีประสิทธิภาพ
วิชาชีพ
และอุปกรณ์ต่างๆ
3. จัดให้มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ 3. สถิติของจานวนหนังสือตารา และ
ทดลอง ทีน่ ักศึกษาสามารถศึกษา ทดลอง หาความรู้
สื่อมัลติมิเดีย ที่มีให้บริการ และสถิติ
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ด้วยจานวนและประสิทธิภาพที่
การใช้งานหนังสือตารา มัลติมิเดียที่มี
เหมาะสมเพียงพอ
การใช้งาน
4. จัดให้มีห้องสื่อการเรียนการสอน มีบริการทั้งหนังสือ
4. ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ตารา และสื่อมัลติมิเดีย เพื่อช่วยการเรียนรู้ และค้นคว้า
ต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการ
เพิ่มเติมแก้ผู้เรียน
เรียนรู้และการปฏิบัติการ
ทั้งนี้ภาควิชาฯ มีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดลาดับความสาคัญในการสรรหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีความจาเป็นก่อนหลัง
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคุณวุฒิที่ กพ. รับรองและตรงกับความต้องการในแผนการพัฒนา
ภาควิชาฯ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
ภาควิชาฯ จัดให้มีการประชุมคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ และการประเมินผลการศึกษาปลายภาค
การศึกษา พร้อมทั้งร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยกับสังคมปัจจุบนั
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ภาควิชาฯ จะร่วมกันพิจารณาถึงวิชาที่ต้องการประสบการณ์ตรงในวิชาชีพในการพัฒนาผู้เรียน ทางภาควิชาฯ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจาก
ภายนอกโดยคานึงถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตรจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรในสายสนับสนุนต้องมีคณ
ุ วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีโดยมีเกณฑ์คุณสมบัติของตาแหน่งเฉพาะตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บคุ ลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนางานที่รบั ผิดชอบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
รวมถึงสนับสนุนให้บคุ ลากรทาการศึกษา/วิจัยเบื้องต้นที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
ภาควิชาฯ กาหนดให้มีอาจารย์ทปี่ รึกษาชั้นปีเพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการในด้านการวางแผนการเรียนแก่นักศึกษา และกาหนดวันเวลาที่
สามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสัปดาห์ รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนกาหนดเวลาอื่นๆ นอกเหนือจากชั่วโมงสอนให้นักศึกษาเข้ารับ
การปรึกษาเรื่องการศึกษาวิชานั้นๆ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมทีค่ อยอานวยความสะดวกและให้คาแนะนาในการกิจกรรมอื่น
นอกเหนือจากการเรียนการสอนด้วย
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคผนวก จ.)
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ภาควิชาฯ มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงความสามารถที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมจากทั้งสถานประกอบการและสถานศึกษา
ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจากผลการสารวจข้อมูลดังกล่าวจะนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. 8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
2554


2555


2556


2557


2558
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
ภาควิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนประเมินผลการสอนด้วยตนเองเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน อีกทั้งยังจัดให้มีการ
ประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ และดาเนินการแจ้งผลการประเมินให้กับอาจารย์ผู้สอนหลังจากการประเมินผล
การศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ เสร็จสิ้นลงแล้ว เพื่อให้อาจารย์นาผลประเมินไปพัฒนากลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาถัดไป นอกจากนั้นยังมีการ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาฯ โดยประเมินจากแผนการสอน สื่อที่ใช้ในการสอน ข้อสอบ ผลสอบ และผลประเมินจาก
นักศึกษาเพื่อให้คาแนะนาหรือวางแผนพัฒนาอาจารย์
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ผู้สอนจะดาเนินการเช่นเดียวกับการประเมินกลยุทธ์การสอน แต่ภาควิชาฯ จะต้องดาเนินการเพื่อพิจารณา
พัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่องของอาจารย์ผู้สอน รวมถึงพิจารณาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ ในภาคการศึกษาที่เปิดสอนเพื่อนาไปสู่ การ
วางแผนการพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ภาควิชาฯ ทาการประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาหลักสูตรที่ทนั สมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมจากการรวบรวม
ข้อมูลในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
- นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิต
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ/หรือคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอก
- ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ อย่างน้อย 3 คน โดยการทา
การประเมินคุณภาพภายในนี้จะต้องกระทาทุกปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด ภาควิชาฯ จัดให้มีการประชุมคณาจารย์ร่วมกันและดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยกาหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตรด้วย นอกจากนี้
ภาควิชาฯ จะมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นรายวิชาไปในกรณีที่พบปัญหาทีจ่ าเป็นต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วน
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
ECE 640
อุปกรณ์การวัดอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
(Industrial Instrumentation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความคิดทั่วไปด้านองค์ประกอบทั่วไป ลักษณะการทางานทั่วไปและหน้าที่ของอุปกรณ์วัด อุปกรณ์วัดการเคลื่อนที่ แรง แรงบิด กาลัง
เพลา ความดัน เสียง การไหล อุณหภูมิ ฟลักซ์ความร้อน ระดับของเหลว ความชื้น เวลา ความถี่ และมุมเฟสแสง และความเป็นกรดต่างๆ
General Concepts: Generalized configurations and functional descriptions of measuring instruments, generalized performance
characteristics of instruments. Measuring Devices for :Motion, force, torque, shaft-power, pressure, sound, flow, temperature, heat-flux, level,
humidity, time, frequency and phase-angle.
ECE 651
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-9)
(Electronic Circuit Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคการออกแบบวงจร เพื่อใช้ในเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาการออกแบบวงจรต่างๆ โดยใช้ว งจรรวมแบบแอนาล็อก วงจร
รวมแบบดิจิทัล วงจรรวมแบบเฉพาะงานและอุปกรณ์เป็นตัวๆ แหล่งกาเนิดสัญญาณรบกวน ปัญหาการรบกวนและการวัดสัญญาณการรบกวน
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เทคนิคการป้องกันและการลดสัญญาณรบกวน เช่น การกรอง การต่อลงดิน การซีลด์ และอื่นๆ การออกแบบระบบป้องกัน และลดสัญญาณรบกวน
ทางปฏิบัติสาหรับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทาแผ่นวงจรพิมพ์ และการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
Design techniques for circuits used in electronic instrumentation. Varieties, of circuits that employ analog integrated circuits, digital
integrated circuits, special function integrated circuits and discrete components are considered. Noise sources, interference problems and noise
measurements. Noise protection and reduction techniques : filtering, grounding and shielding, etc. Practical design of noise protection and
reduction systems for electronic equipments. Printed circuit techniques and printed circuit board design.
ECE 652
ระบบควบคุมดิจิทัล
3 (3-0-9)
(Digital Control System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเปลี่ยนและการประมวลสัญญาณ การแปลงแบบแซต เทคนิคการใช้ตัวแปรสเตทเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบดิจิทัล การจาลอง
แบบดิจิ ทัลและการออกแบบใหม่ การวิ เคราะห์ ในขอบเขตของเวลาและการวิเคราะห์ใ นขอบเขตของความถี่ ความสามารถควบคุม ได้และ
ความสามารถสังเกตได้
Signal conversion and processing. The Z-transform. The state variable technique. Stability of digital control systems. Digital simulation
and digital redesign. Timedomain analysis and frequency-domain analysis. Controllability and observability.
ECE 656
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3 ( 3-0-9 )
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัญญาณและระบบแบบเป็นช่วงๆ ของเวลา การแปลงแบบแซด การแปลงฟูเรียร์แบบเป็นช่วงๆ ของเวลาโฟลกราฟและเมททริกซ์ของ
วงจรกรองสัญญาณแบบดิจิทัล เทคนิคการออกแบบวงจรกรอง สัญญาณแบบดิจิทัล การคานวณการแปลฟูเรียร์แบบเป็นช่วงๆ ของ เวลา (โดยใช้
การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว) ผลของความยาวของคาที่แน่นอน ในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล แนะนาให้รู้จักฮาร์ดแวร์สาหรับการ ประมวลผล
สัญญาณแบบดิจิทัล
Discrete-time signal and systems, Z-transform, Discrete Fourier Transform (DFT), flow graph and matrix representation of digital
filters, digital filter design techniques, computation of the DFT(using Fast Fourier Transform - FFT), effect of finite word length in digital signal
processing, introduction to hardware implementation for digital signal processing.
ECE 657
การสื่อสารดิจิทัล
3 ( 3-0-9 )
(Digital Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การส่งสัญญาณข้อมูลดิจิทัล สัญญาณดิจิทัลและขบวนการ สุ่ม เครื่องรับที่เหมาะสมในช่องรับที่มีสัญญาณรบกวนไวท์เกาส์เซียน การ
ประเมินความผิดพลาดของวิธีการที่ใช้สัญญาณดิจิทัลสมรรถนะ ของเครื่องรับที่ใช้ระบบรหัส รหัสแบบกาหนดเป็นช่วงๆ แบบเชิงเส้นและแบบ
นอนโคฮีเรนท์ รหัสคอนโวลูชั่น เทคนิคเข้ารหัสและการถอดรหัส การ ออกแบบวงจรเข้ารหัสและวงจรถอดรหัส
Digital transmission of information, digital signals and random processes, optimum receivers for the additive white gaussian noise
channel, evaluation of error probabilities for common digital signal techniques, non coherent receivers coded system performances, linear block
coded and convolution codes, coding and decoding techniques, implementation of decoders and encoders.
ECE 744
การสังเคราะห์และออกแบบวงจร
3 (3-0-9)
(Circuit Systhesis and Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฟังก์ชันค่าจริงบวกการสังเคราะห์วงจรแบบทางเข้าออกหนึ่งทาง ที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันสองแบบ การสังเคราะห์วงจรแบบ
ทางเข้าออกหนึ่งทางที่มีอาร์ซีแอลเอ็มเป็นองค์ประกอบ วงจรที่มีทางเข้าออกสองทางแบบไม่มีการสูญเสีย การสังเคราะห์วงจรที่มีทางเข้าออกสอง
ทางแบบที่มีค่ารีแอกแตนซ์ต่ออยู่ทั้งสองข้าง ทฤษฎีการประมาณสาหรับการออกแบบวงจรกรองสัญญาณวงจรแบบทางเข้าออกสองทางของ
วงจรกัมมันต์แบบเชิงเส้น วงจรขยายสัญญาณแบบออปแอมป์ (การกาหนดรู ปแบบและการนาไปใช้งาน) การวิเคราะห์กรณีที่จะเป็นจริงได้ การ
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วิเคราะห์ความไวของวงจร วงจรกรองสัญญาณแบบกัมมันต์แบบเวลาต่อเนื่อง การสังเคราะห์วงจรตาข่ายแบบกระจาย การออกแบบวงจรโดยใช้
การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
Positive real functions. Synthesis of one-port with two kinds of elements. Synthesis of RCLM one-port. Lossless two- port. Synthesis
of doubly terminated reactance twoport. Approximation theories for filter design. Linear active two-port. Operational amplifier : modelling and
applications. Realizability conditions. Sensitivity analysis. Continuous-time active filters. Synthesis of distributed network. Circuit design using
optimization.
ECE 751
การออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 ( 3-0-9 )
(Electronics Circuit Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วงจรขยาย วงจรกรองแบบแอคตีพ วงจรกรองแบบใช้สวิตช์ตัวเก็บประจุ วงจรแอนะล็อกแบบไม่เป็นเชิงเส้นและเฟสล็อกลูป สวิตช์แบบ
แอนะล็อก เทคโนโลยี วงจรรวมแบบแอนะล็อก สัญญาณรบกวนในวงจรรวม วิธีการลด สัญญาณรบกวน การต่อลงดินและการสร้างเกราะป้องกัน
Amplifier, active filters, switched capacitor filters, nonlinear analog circuits and phase-locked loop, analog switches, analog integrated
circuit technology, noise in integrated circuits, noise reduction techniques, grounding and shielding.
ECE 752
การสื่อสารด้วยสายใยแก้ว
3 ( 3-0-9 )
(Fiber Optic Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแพร่การกระจายการหักเหของแสงในสายใยแก้ว ส่วน ประกอบของสายใยแก้ว การวัดค่า แหล่งกาเนิดสัญญาณ การกล้าสัญญาณและ
การตรวจจับสัญญาณ สมการเรท การกล้าสัญญาณทางตรงและทางอ้อม วงจรสมมูลย์ของสัญญาณรบกวน อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ โครงสร้าง
ด้านหน้าระบบโคฮีเรนซ์ ความไวและพิสัยพลวัต คุณสมบัติของระบบ ระบบและเทคนิคขั้นสูงของการสื่อสารด้วยใยแก้ว
Propagation in optical fibers, dispersion, birefringence, optical components, measurements, optical sources, modulators and detectors,
rate equation, direct and indirect modulations, equivalent circuits, noise, optical receivers, front-end structures, sensitivity and dynamic range,
coherent systems, system performance, advanced systems and techniques of fibre optic communication.
ECE 754
การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Digital Circuit Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคการออกแบบและวิเคราะห์ วงจรอินทิเกรทดิจิทัล เกทและฟลิปฟลอบ ชิพรีจิสเตอร์ การแปลงการรวม และการแยกสัญญาณดิจิทัล
วงจรสมิททริกเกอร์ วงจรนับ และวงจรสร้างเวลาและความถี่ วงจรบวกและวงจรเปรียบเทียบ วงจรขยายอัตรา รอม แรม และวงจรเปลี่ยนสัญญาณ
ระหว่างแอนะล็อกและดิจิทัล การออกแบบวงจรสร้างสัญญาณ วงจรลิเนียร์สวิฟ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ และเนกาทีฟรีซิสแตนซ์ การออกแบบ
อุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้การออกแบบวจรดิจิทัลความเร็วสูง
Design and Analysing Technique for : Digital integrated circuits : gates and flip-flops, shift registers, decoders/encoders, multiplexers/
demultiplexers, Schmitt triggers, counters, oscillators/timers, multivibrators, adders, comparators, rate multipliers, ROM, RAM, A/D and D/A
converters, watch circuits. Design of wave shaping circuits : linear sweep circuits, multivibrator circuits, negative resistance circuits.Field
programmable gate array design. High-speed digital circuit design.
ECE 756
ระบบสมองกลฝังตัว
3 ( 3-0-9 )
(Embedded System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่จาเป็น ระบบแบบเรียลไทม์เบื้องต้น หลักการและ
วิธีการออกแบบด้วยซอฟต์แวร์บนระบบสมองกลฝังตัว และตัวอย่างการใช้งานต่าง ๆ
A design of embedded system using microcontrollers and its interfaces, Introduction to realtime systems, Principles and design method
using software for embedded system and its application.
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ECE 757

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 ( 3-0-9 )
(Industrial Robots)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาเกี่ยวกับเมคคาทรอนิกส์หุ่นยนต์ การรับรู้ตาแหน่งและความ เร็ว ระบบแกนหุ่นยนต์ การควบคุมทางและตาแหน่ง การควบคุมแรง
ของตัวควบคุมสุดท้ายและตัวตรวจจับ คิเนแมติค การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม หุ่นยนต์ หุ่นยนต์ฉลาด การประยุกต์หุ่นยนต์
Overview of robotics mechatronic: sensing of position and velocity, robot coordinate systems, path and position control, sensors and
actuators force control, kinematics, computer vision; robot programming, intelligent robots, robot applications.
ECE 758
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 ( 3-0-9 )
(Microprocessorand Microcontroller)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยความจา อินพุต เอาต์พุต และอุปกรณ์รอบข้าง การโปรแกรมในภาษาซีสาหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การขัดจังหวะ ดีเอ็มเอ และระบบสมองกลแบบฝังตัว
Microprocessor/Microcontroller; Memory; I/O and Peripherals; C Programming; Interrupt; DMA; Embedded System.
ECE 790 - 794 หัวข้อพิเศษ1-4
3 ( 3-0-9 )
(Special Topic I-IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หัวข้ออิสระ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัย โครงงาน
Study of topics of current interest in the field of electronics techmology. The course may be taken as an independent study with an
approval of the advisor.
EPE 670
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 ( 3-0-9 )
(Power Electronics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิเคราะห์ และออกแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กาลังที่ใช้อุปกรณ์ไซโคล เช่น ไทริสเตอร์ และทรานซิสเตอร์กาลังในวงจรคอนเวอร์เตอร์
ไซโคลคอนเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์และชอปเปอร์ การใส่อุปกรณ์แก้แรงดันชั่วขณะ การเลือกฟิวส์เพื่อป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง การต่อ
อนุกรมและการต่อขนานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลังแนะนาการควบคุมคอนเวอร์เตอร์ หรืออินเวอร์เตอร์และการนาไปใช้งาน เช่น การควบคุม
มอเตอร์ การออกแบบระบบควบคุมคอนเวอร์เตอร์ หรืออินเวอร์เตอร์เบื้องต้น
Analysis and design of power electronic tools which use cyclo-device such as thyristor. Power transistor in converter circuit.
Cycloconverter, inverter, and chopper. Transient reduction. Suitable protection equipment selection. Series and parallel of Power electronic
devices. Introduction to converter or inverter control and its application such as motor drive. Basic of inverter control design.
EPE 671
การวิเคราะห์วงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์
3 ( 3-0-9 )
(DC – DC Converter Circuits Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาสู่วงจรแหล่งจ่ายไฟ การวิเคราะห์สภาวะสเถียรสาหรับวงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ หม้อแปลงดีซีในอุดมคติ การสูญเสียในวงจรดี
ซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ วงจรเทียบเคียงสาการจาลองอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์วงจรคอนเวอร์เตอร์ในสภาพการทางานไม่ต่อเนื่อง หลักการ
สาหรับหม้อแปลงความถี่สูงในวงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ แบบจาลองเอซีสาหรับวงจรดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ในสภาวะการทางานแบบต่อเนื่อง
และไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ฟังก์ชันถ่ายโอน การออกแบบวงจรควบคุม การทดสอบความมีสเถียรภาพสาหรับระบบควบคุมวงจรดีซี -ดีซี คอน
เวอร์เตอร์ การทางานในแบบควบคุมกระแส
Introduction of power supply circuit, Steady state Analysis for DC – DC converters, Ideal of DC transformer, Losses in DC – DC
converters, Equivalent circuit for efficiency modeling, Converter circuits analysis in discontinuous conduction mode operation, Principles of
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high frequency transformer included DC – DC converters, AC modeling for DC – DC converters in discontinuous and continuous mode
operations, Transfer function analysis, Design of Controllers, Stability test for DC – DC converter control systems, Current control mode
operation.
EPE 680
เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
3 ( 3-0-9 )
(Advanced Electrical Machine)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์คุณสมบัติของทรานสฟอร์เมอร์ ในสภาพการณ์ต่างๆ ความหมายของตัวแปรต่างๆในเครื่องจักรกลไฟฟ้า กฎและหลักการ
เกี่ยวกับแรงดันกาลังกระแส ความเร็ว กาลังงาน และแรงบิดในเครื่องจักรกลไฟฟ้า สภาวะของสนามแม่เหล็กในเครื่องจักรกลไฟฟ้า ที่เกิดจาก
กระแสไฟในหนึ่งเฟสและโพลีเฟส การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าที่เป็นแบบซิงโครนัสและอินดัคชัน คุณลักษณะในสภาวะคงตัว ค่าของตัวแปร
ในรูปของเวกเตอร์ สมการกาลังงานไฟฟ้า เครื่องจักรกล สภาวะชั่วขณะ ในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง แนวคิดในเรื่องของอิมพีแดนซ์ขณะ
ทางานที่เกิดในสภาวะคงตัวและสภาวะชั่วขณะ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบพิเศษ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ และการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า
2 เฟส การใช้ระบบซินคอร์ และทรานสฟอร์เมอร์
Transformer characteristics analysis in various situations. Parameter definition in electrical machine. Principle of voltage, power,
current, speed, and torque of electrical machine. Magnetic field in electrical machine for both single and poly phase. Induction and synchronous
machine analysis. Steady state characteristics. Parameter in vector form. Electrical energy equation. Electrical machine in transient. Operation
impedance in steady state and transient. Special electrical machine. Stepping motor. Two phase electrical machine control. Sincore system usage
and transformer.
EPE 684
การจาลองเครื่องจักรกลซิงโครนัส
3 ( 3-0-9 )
(Synchronous Machine Modeling)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน
ทฤษฎีแกนแม่เหล็ก 2 แกน แบบจาลองเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสแบบปาร์ค แบบจาลองการกระตุ้น และการควบคุมกาลังเพื่อ
เสถียรภาพของระบบ
Two-reaction theory; Park's synchronous machine models, modelling of the synchronous machine excitation and governor control on
power system stability.
EPE 685
การออกแบบและการประมาณทางไฟฟ้า
3 ( 3-0-9 )
(Electrical Design and Estimating)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การออกแบบและการประมาณการ สาหรับสถานีรับจ่ายไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันต่า ระบบป้องกัน ระบบกราวด์ ระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า การวางแผนและการดาเนินงานของระบบผลิต ส่งและจ่ายกาลังไฟฟ้า
Design and estimation for substation. High voltage system, Low voltage system. Protection system. Grounding system. Lightening
protections system. Planning and operating of generator, transmission, and distribution system.
EPE 771
การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 ( 3-0-9 )
(Application of Power Electronics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การออกแบบระบบควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ในการควบคุม ความเร็วและควบคุมตาแหน่ง การวิเคราะห์ระบบขับเคลื่อนเพื่อใช้งาน
ให้เหมาะสมกับคอนเวอร์เตอร์และเครื่องจักรกลไฟฟ้าทั้งแบบกระแสสลับ หรือตรง การเกิดทรานเซียนต์ในระบบ วงจรกาลังสูงด้วยการควบคุม
ไทริสเตอร์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลังต่าที่ใช้งานในระบบจริง ราย ละเอียดของวงจรเกทและวงจรควบคุมคอนเวอร์เตอร์แต่ละชนิด
Design of electric motor drives, speed and position control provider, an analysis of the steady-state operation of drive systems that
permit the specification of suitable converter and machines for the AC or DC system envision, some coverage of transient operation is included,
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high-power circuits associated with thyristorised power controllers and low-power electronic control circuitry vital to the operation of practical
systems, detailed presentation of gating and control circuits associated with each type of converter.
EPE 781
การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 ( 3-0-9 )
(Electrical Machines Design)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้าวงจรแม่เหล็กของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ การออกแบบแม่เหล็กยกของและขดลวดสนาม
กระตุ้น ออกแบบหม้อแปลง น้าหนักและการสูญเสียของวงจรแม่เหล็ก ชนิดของ ขดลวดในหม้อแปลง การออกแบบขดลวดในหม้อแปลง ความ
ร้อนที่เกิด ขึ้นและการระบายความร้อนของเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง อาร์มาเจอร์ คอม
มิวเตเตอร์ ขดลวดอาร์มาเจอร์ จานวนตัวนาในอาร์มาเจอร์ จานวนสลอตขนาดของ ตัวนาอาร์มาเจอร์ ความเข้มสนามแม่เหล็กและความลึกของอาร์
มาเจอร์ ขนาดของขั้วแม่เหล็ก การออกแบบคอมมิวเตเตอร์และแปรงถ่าน การออกแบบ อินเตอร์โพล มอเตอร์เหนี่ยวนา โครงสร้างของมอเตอร์
เหนี่ยวนาแบบกรงกระรอกและวาวด์โรเตอร์ การออกแบบขดลวดสเตเตอร์ การออกแบบกรงกระรอก การออกแบบวาวด์โรเตอร์ สมรรถนะของ
มอเตอร์เหนี่ยวนาจาก ข้อมูลที่ได้ออกแบบ เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส การออกแบบของสลอตของสเตเตอร์ ความยาว ของขดลวดอาร์มาเจอร์ การ
ออกแบบของขดลวดสเตเตอร์ ขนาดของโพล การออกแบบขดลวดสนาม
Electrical engineering materials, magnetic circuit for D.C. and A.C. machines, design of lifting magnets and exciting coils,
transformer's design: weight and losses of the magnetic circuit, the types of windings, design of windings. Heating and cooling of electrical
machine D.C. machines: structural elements of a direct current machine: armature: commutator, stator, armature windings, number of conductor
of the armature, number of slots, dimension of armature conductor flux density in teeth and the depth of armature core, dimension of the
magnetic pole, design of commutator and brushes, design of interpoles, introduction motor: structural elements of induction motor, squirrel cage
and wound rotor, design of stator windings, design of rotor windings, design of squirrel cage rotor, design of wound rotor, performance of the
induction motor from the design data, synchronous machines, dimensions of stator slot, mean length of the turn of armature windings, design of
stator winding, dimensions of the pole, design of field windings.
EPE 782
การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าระดับสูง
3 ( 3-0-9 )
(Advanced Electrical Machines Design)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง อาร์มาเจอร์ คอมมิวเตเตอร์ สเตเตอร์ ขดลวดอาร์มาเจอร์ จานวน
ตัวนาในอาร์มาเจอร์ จานวนสลอตขนาดของตัวนาในอาร์มาเจอร์ ความเข้มสนามแม่เหล็กและความลึกของอาร์มาเจอร์ ขนาดของขั้วแม่เหล็ก การ
ออกแบบคอมมิวเตเตอร์และแปรงถ่าน การออกแบบอินเตอร์โพลมอเตอร์เหนี่ยวนา โครงสร้างของมอเตอร์เหนี่ยวนาแบบกรงกระรอกและวาวด์โร
เตอร์ การออกแบบขดลวดสเตเตอร์ การออกแบบสแควรัลเกจ การออกแบบวาวโรเตอร์ สมรรถนะของมอเตอร์แบบเหนี่ยวนาจากข้อมูลที่ได้
ออกแบบ ซินโครนัสแมชชีน: การออกแบบขนาดของสลอตของสเตเตอร์ ความยาวของขดลวดอาร์มาเจอร์ การออกแบบขดลวดสเตเตอร์ ขนาด
ของโพล การออกแบบขดลวดสนาม การออกแบบเครื่องกลไฟฟ้าโดยใช้วิธีไฟไนต์อิลิเม็นต์
D.C. machines: structural elements of a direct current machine: armature: commutator, stator, armature windings, number of conductor
of the armature, number of slots, dimension of armature conductor flux density in teeth and the depth of armature core, dimension of the
magnetic pole, design of commutator and brushes, design of interpoles, introduction motor: structural elements of induction motor, squirrel cage
and wound rotor, design of stator windings, design of rotor windings, design of squirrel cage rotor, design of wound rotor, performance of the
induction motor from the design data, synchronous machines, dimensions of stator slot, mean length of the turn of armature windings, design of
stator winding, dimensions of the pole, design of field windings, electrical machine design based on finite element method.
EPE 783
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 ( 3-0-9 )
(High Voltage Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน
ลักษณะสมบัติของวัสดุแบบไดอิเล็กตริก การฉนวนและการใช้ประโยชน์ โครงสร้างและการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลง
ไฟฟ้า เซอร์กิตเบรกเกอร์ ลูกถ้วยฉนวนเคเบิล สวิตช์แยกกับดักไฟฟ้า ตัวเก็บ ประจุปลอกฉนวนนาสาย การทดสอบแบบไม่ทาลายของวัสดุฉนวน
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และ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การวัดการคายประจุบางส่วน ความจุไฟฟ้าของตัวเก็บ ประจุและกาลังสูญเปล่าในไดอิเล็กตริก เทคนิคการออกแบบและ
การติด ตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
Properties of dielectric materials, insulations and their applications, constructions and performances of high voltage equipment,
transformers, circuit breakers, insulations, cables, isolators, high voltage equipment, partial discharge measurement, design and layout of high
voltage power systems.
EPE 785
การเกิดทรานเซียนต์ทางไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากาลัง
3 ( 3-0-9 )
(Electrical Transient in Power Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่าชั่วขณะทางไฟฟ้า ค่าชั่วขณะที่เกิดจาการทาสวิตชิง ค่าชั่วขณะที่เกิดจากการทาสวิตชิงปกติและสวิตชิงไม่ ปกติ
ค่าชั่วขณะในวงจรสามเฟส ค่าชั่วขณะในอุปกรณ์แปรสภาพพลังงาน ปรากฎการณ์แม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้สภาวะชั่วขณะ ผลของฟ้าผ่าที่มีต่อระบบ
กาลัง การเดินทางของคลื่นบนสายส่ง ผลของแรงดันชั่สขณะที่มีต่อขดลวดหม้อแปลง การป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะให้แก่ระบบและอุปกรณ์
ความสัมพันธ์ของการฉนวน การใช้คอมพิวเตอร์ในการคานวณค่าชั่วขณะทางไฟฟ้า
Introduction to electrical transients: switching transient, simple and abnormal switching transients, transients in three phase circuits;
transient in conversion equipment, electromagnetic phenomena under transient condition, lightning effects on power systems, travelling wave on
transmission line, effects of transient voltage transformer winding, protection of systems and equipment against transient overvoltage, insulation
coordination, computer aids to the calculation of electrical transients.
EPE 786
คุณภาพและเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากาลัง
3 ( 3-0-9 )
(Power System Quality and Stability)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบระบบไฟฟ้ากาลัง การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง ปัจจัยการวิเคราะห์คุณภาพและเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากาลัง แรงดันตกและ
แรงดันเกินระยะสั้น สภาวะชั่วขณะ การเกิดฮาร์โมนิกส์และตัวกรอง มาตรฐานของคุณภาพไฟฟ้า
Power system component. Power system analysis. Factor for power system quality and stability analysis. Short duration sag and swell.
Transient in power system. Harmonicsand filter. Standard of power quality.
EPE 787
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขั้นสูง
3 ( 3-0-9 )
(Advanced AC Motor Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับและคุณสมบัติ อินเวอร์เตอร์ การสร้างแบบจาลองทางไฟฟ้าสาหรับมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ การควบคุมแบบเวกเตอร์สาหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบควบคุมแรงบิดโดยตรง
Electromagnetics theory. AC motor and its characteristics. Inverter. AC motor model development. AC motor vector control. AC motor
direct torque control.
EPE 788
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าขั้นสูง
3 ( 3-0-9 )
(Advanced Power Transmission System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ค่าตัวแปรในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า การควบคุมภาระทางไฟฟ้า การส่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบยืดหยุ่นและ
การควบคุม การส่งจ่ายโดยใช้ตัวนายิ่งยวด การส่งจ่ายไฟฟ้าระยะไกล ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า แรงสูงกระแสตรง อิเล็กทรอนิกส์กาลังและการควบคุม
สาหรับระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากาลัง
Structure of power transmission system. Parameter of power transmission system. Flexible AC transmission (FACT) and control.
Power transmission with superconductor. Long distance power transmission system. High voltage direct current (HVDC) transmission system.
Power electronics for power transmission system and control.
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EPE 789

ระเบียบวิธีเชิงเลขสาหรับการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3 ( 3-0-9 )
(Numerical Technique for Electromagnetics Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าสถิตย์ ตัวนาและไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ การพาและการนากระแส สนามแม่เหล็ก
สถิตย์ ความเหนี่ยวนา สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการของแม็กเวลซ์ การเคลื่อนที่ของคลื่นผ่านตัวกลางต่างๆ การแพร่กระจายของคลื่น
ระบบสายส่งและท่อนาคลื่นสมการเชิงอนุพันธ์สาหรับการวิเคราะห์ทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การแก้ปัญหาเงื่อนไขขอบเขต การแก้ปัญหาโดยใช้
วิธีการแยกตัวแปร การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีผลต่างอนุพันธ์ การแก้สมการโดยใช้วิธีการเปลี่ยนรูปสมการและวิธีโมเม็นต์ การแก้สมการโดยใช้ไฟ
ไนต์อิลิเม็นต์ การแก้สมการโดยใช้วิธีโครงข่ายสายส่ง การแก้สมการโดยใช้มอนเต้คาร์โร การแก้สมการโดยใช้วิธีเชิงเส้น
Electrostatic fields; conductors and dielectrics, capacitance; convection and conduction currents; magnetostatic fields; inductance;
time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations; propagation of plane wave, the wave propagation in dielectrics and conductors,
radiation, transmission lines and wave guide.Differential equation for electromagnetics analysis. Solution of boundary problem; Seperation of
variable, finite difference methods, variational methods, moments methods, finite element methods, Transmission line matrix method, Monte
Carlo methods, method of lines.
EPE 790-794 หัวข้อพิเศษ 1-4
3 ( 3-0-9 )
(Special Topic I-IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีไฟฟ้ากาลัง หรือ หัวข้ออิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัย โครงงาน
Study of topics of current interest in the field ofpower electrical technology education. The course may be taken as an independent
study with an approval of the advisor.
ETE 601
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคนิคการศึกษา
3 ( 3-0-9 )
(Research Methodology in Technical Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ปัญหาการวิจัย ประเภทของการวิจัย การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การวิจั ย
เฉพาะด้านเทคโนโลยี การกาหนดตัวแปรและสมมติฐาน การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาลักษณะเเละการออกเเบบการวิ จัยเฉพาะด้าน: การวิจัยเชิง
ทดลอง การวิจัยเชิงคุณลักษณะ การวิจัยอนาคต การวิจัยเชิงนโยบาย การสังเคราะห์งานวิจัย การออกแบบงานวิจัย เครื่องที่ใช้ในการวิจัย การสร้าง
เครื่อ งมื อ ให้ เหมาะสมกับ งานวิจั ย การเก็บรวบรวมข้ อมู ล การวิเ คราะห์ ข้อ มูล การแปรความหมาย การเขีย นราย งานการวิจั ย การประเมิ น
โครงการวิจัย
This class provides basic knowledge about research: introduction to research problem and research types, searching and writing of
literature reviews, layout of research project, specific research for technology, variables and assumptions, data sampling. Study in characteristics
and design of particular research project, such as experimental research, characteristic research, future study research, policy research, design of
research project, research tools, techniques in collecting and analyzing data, writing of research report, research evaluation.
ETE 602
สถิติประยุกต์สาหรับพฤติกรรมศาสตร์
3 ( 2-2-9 )
(Applied Statistics for Behavior Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทางสถิติเพื่อการวิจัยการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบทดสอบการทานายและการประมวลค่าทางสถิติการ
ออกแบบเพื่อการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมการวิเคราะห์แนวโน้ม
Principle of statistics for research. Reliability analysisand validity of the test. Prediction and assessment of the statistics value. Design
for comparison. Variance and covariance analysis. Trend analysis.
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ETE 605

จิตวิทยาสาหรับการสอน
3 ( 2-2-9 )
(Instructional Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาจิตวิทยาระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอันได้แก่การเรียนรู้ความคิดความแตกต่างระหว่างบุคคลบุคลิกภาพ และ
จิตวิทยาสังคมทฤษฎีรูปแบบ และเทคนิคการวิจัยกระบวนการสอนแนวคิด และหลักการของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการพัฒนาแผนการสอน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์งานการจัดการภายในชั้นเรียน พฤติกรรมของครูและแรงจูงใจของผู้เรียน ค่านิยมในอาชีพศีลธรรมและ
จริยธรรมของครูช่างในสถานศึกษา การพัฒนาคุณลักษณะด้านจริยธรรมและศีลธรรมของผู้สอนวิชาช่างเพื่อความสาเร็จในอาชีพ
An intensive study of the following area in psyschology which are relevance to instruction : Learning,Thinking, Individual
Differences,Personality and Social Psychology. Theories, Models, and Research on the process of instruction. Concepts and principles for
analyzing instructional problems and developing teaching strategies ; behavioral objectives ; task analysis ; classroom organization ; teacher
behavior ; student motivation. Professional value : professional value, moral and ethics of personnel in technical institution, development of
personal ethical and moral as self fulfillment.
ETE 607
ปรัชญาอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา
3 ( 3-0-9 )
(Philosophy of Vocational and Technical Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรัชญาและทฤษฎีอาชีวศึกษา การเปรียบเทียบระบบอาชีวศึกษา และเทคนิคศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียน บทบาทและหน้าที่ใน
การบริหารอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา โครงสร้างของงานบริหารในอาชีวศึกษา การใช้ปรัชญาในงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Philosophy theory of vocational education. Comparative system of vocational and technical education. Occupational training in school.
Roles and functions of vocational and technical administration. Administrative structures of vocational education. Use of philosophical
application in conducting research and curriculum development
ETE 610
การพัฒนาหลักสูตร
3 ( 2-2-9 )
(Curriculum Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติของการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัยการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น การวิเคราะห์งานและอาชีพ
การสร้างหลักสูตรจากข้อมูลที่มีอยู่ การพัฒนาหลักสูตรกับมาตรฐานการเรียนรู้ กระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสหกิจ
ศึกษา การใช้หลักสูตรเพื่อการสอน และการแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การประเมินหลักสูตร
Theory and practice in curriculum development which cover the collection and analysis of data such as job and occupational analysis.
The usage of data for curriculum construction. Curriculum development and learning standard. The processes in curriculum development. Cooperation curriculum development. The implementation and modification of curriculum to suit the local needs. Curriculum evaluation.
ETE 611
การสร้างและการประเมินบทเรียนในวิชาช่าง
3 ( 2-2-9 )
(Course Development and Course Evaluation in Technical Area)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจาแนกประเภทของเนื้อหาวิชา การพัฒนาบทเรียนในรูปแบบของทักษะและทฤษฎี หลักการและวิธีการในการสร้างบทเรียนแบบงาน
เป็นศูนย์กลาง การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์มโนทัศน์และวัตถุประสงค์ หลักการและกรรมวิธีใ นการ
สร้างและวางแผนบทเรียน หน่วย และบทเรียนต่างๆ การประเมินค่าบทเรียน
Classification of content categories. Course development in the form of skill and theory. Principle and method in assignment center
course development. Method of content analysis. Information, concept, and objective analysis. Principle and process in course development and
planning. Course evaluation.
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ETE 615

การพัฒนาหลักสูตรช่างเพื่อชุมชน
3 ( 2-2-9 )
(Technical Curriculum Development for Community)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณลักษณะของผู้นาทางการศึกษา การฝึกอบรมความเป็นผู้นา กลวิธีและกระบวนของการเป็นผู้นาชุมชน บทบาทของผู้นาในชุมชน
การศึกษาระบบชุมชนและกระบวนการของการพัฒนาชุมชน หลักการสารวจข้อมูลเพื่อการสร้างหลักสูตรสาหรับชุมชน การวางแผนหลักสูตร การ
ดาเนินงานหลักสูตร การติดต่อประสานงานหลักสูตร และการควบคุมติดตามผลของหลักสูตร
Educational leadership characteristics, leadership training, techniques and process of being community leader, roles of educational
leaders in community. Community study and processes of developing community. Surveying method for data collection form community.
Curriculum development for community using surveyed data. Planning, directing, coordination, and controlling program.
ETE 620
ทฤษฎีการสอนวิชาช่าง
3 ( 2-2-9 )
(Theory of Electrical Techology Teaching)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีการสอนช่าง กลวิธีการสอนเฉพาะช่างไฟฟ้า มโนทัศน์ หลักการและกระบวนการแก้ปัญหา การ
ออกแบบระบบการสอนในระบบใหญ่และระบบย่อย หลักการสอนที่เป็นกลุ่มและที่เป็นการสอนรายบุคคล เทคนิคการสร้างเหตุการณ์จาลองเพื่อ
การสอน การสร้างระบบและการประเมินผลระบบการสอนช่างไฟฟ้า
Factors influencing the construction of a technical instructional theory. Electrical instructional strategies for concepts, principles and
problem-solving. Macro and micro instructional design. Principle of group and individualized instruction. Educational simulation technique.
Formulation and evaluation of electrical instructional systems.
ETE 622
การวัดและการประเมินผลการสอนช่าง
3 ( 2-2-9 )
(Assessment and Evaluation in Electrical Technology Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวัดความสามารถเฉพาะของช่าง ทฤษฎีของการวัดผล กลวิธีและการออกแบบเครื่องมือทดสอบความสามารถ หลักการ ปัญหา ในการ
สร้างแบบทดสอบ และการดัดแปลงแบบทดสอบที่มีอยู่เพื่อใช้ในกรณีเฉพาะอย่าง การฝึกหัดสร้างเครื่องมือและระบบทดสอบวิชาช่าง มโนทัศน์
ของการประเมินผลการศึกษา การประเมินผลการเรียนการสอน การประเมินสถาบัน/โครงการ
Examination of traits and ability measured. Theory of measurement. Strategies and designs of tests. Principles and problems of
construction and adaptation of tests for specific purpose. Emphasis upon student’s experiences in test construction and implementation system
for technical education. Concepts of educational evaluation, instructional, and institutional evaluation.
ETE 623
การพัฒนาระบบการสอนภาคปฏิบัติ
3 ( 2-2-9 )
(Workshop and Laboratory Instructional System Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติของการปฏิบัติการการประลองและการจาลอง การวิเคราะห์ความรู้และทักษะ หลักการและกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
การประลองและการจาลองเฉพาะช่างไฟฟ้า การสร้างระบบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ การวางแผน การดาเนินการสอน การประสานงานและการ
ควบคุม การบริหารงาน และการวางผังโรงฝึกงาน การวัดและการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ
Nature of workshop, laboratory, and simulation. Analysis of knowledge and skill. Principle and processes of workshop, laboratory, and
simulationfor electrician. System design for laboratory and workshop instruction; planning, directing, coordinating and controlling phases.
Laboratory and workshop layout and administration. Measurement and evaluation of laboratory and workshop instruction.
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ETE 625

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สาหรับนักเทคโนโลยี
3 ( 3-0-9 )
(Learning Organization for Technologist)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ การใช้งาน ชนิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้องค์กรแห่งการเรียนรู้ การอบรมและการประเมิน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบ
Meaning; Importance; Utilization; Types of Learning Organization; Application of Learning Organization; Training and Evaluation of
Learning Organization
ETE 723
การวัดและการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ
3 ( 2-2-9 )
(Assessment and Evaluation in Workshop and Laboratory Instructional)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ วิธีการสอนภาคปฏิบัติ การวิเคราะห์ระบบการสอนเพื่อการออกแบบการเครื่องมือ ทดสอบสาหรับ
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือทดสอบ การวัดและประเมินผลทางทักษะ
Model of workshop and laboratory instruction. Workshop and laboratory instruction. Analysis of workshop and laboratory instructional
system for measurement tool design. Measurement tool development. Skill assessment and evaluation.
ETE 724
การสอนวิชาช่างและการพัฒนาระบบการสอนช่าง
3 ( 2-2-9 )
(Instruction and Development of Technical Instructional System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบการสอนวิชาช่าง กลวิธีการสอนสาหรับการสอนมโนทัศน์ การสอนหลักการ และการสอนแบบแก้ปัญหา การออกแบบ
ระบบการสอนในระบบใหญ่และระบบย่อย หลักการสอนที่เป็นกลุ่มและที่เป็นการสอนรายบุคคล เทคนิคการสร้างเหตุการณ์จาลองเพื่อการสอน
การสอนช่างแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การสร้างระบบและการประเมิน ผลระบบการสอน ความสาคัญและองค์ประกอบของการพัฒนาระบบการ
สอนวิชาช่าง การออกแบบและขั้นตอนของการพัฒนาระบบการสอน การสร้าง การรวบรวม การเลือก และการค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดระบบการ
สอนวิชาช่าง การค้นหาแนวคิดใหม่ การสร้างแนวทาง ระบบ กระบวนการหลักการ และอุปกรณ์เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการสอน และการนา
ระบบไปใช้งาน
Factors of a technical subject instructional. Teaching strategies for concepts, principles and problem-solving. Macro and micro
instructional design. Principle of group and individualized instruction. Technique of educational simulation. Student center for technical
instruction. Formulation and evaluation of instructional systems.Importance and components of a technical instructional system development.
Design and process in developing an instructional system. Construction, organization, selection and investigation of technical instructional
system. Investigation of new concepts, guidelines systems, processes, principles and materials in the development and implementation of
instructional system.
ETE 725
การพัฒนาระบบการสอนช่างแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
3 ( 2-2-9 )
(Development of Student Center for Technical Education System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน และแบบโครงงานเป็นฐานสาหรับช่างไฟฟ้า
แนวคิดการกาหนดปัญหาและโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของวิชา การติดตามและประเมินผลการสอนแบบผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง การ
จัดสภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
Concept of student center instruction. Problem and project based learning for electrician. Concept of specification of problem and
project in order to satisfy with ooutcome of the subject.Follow up and evaluation for student center instruction. Learning environment
management for student center instruction.
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ETE 726

การเรียนการสอนแบบเน้นฐานสมรรถนะ
3 ( 2-2-9 )
(Competency Based Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการพัฒนาผู้เรียนแบบฐานสมรรถนะ กรอบมาตรฐานสมรรถนะ การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อกาหนดสมรรถนะที่คาดหวัง การกาหนด
เกณฑ์สมรรถนะ การพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ องค์ประกอบการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ
Concept of competency based education. Competency standard. Career competency specification based on content analysis. Critria of
competency. Knowledge, skill, attitude, and behavior establish based on competency standard. Instructional factor of competency education.
Measurement and evaluation based on competency standard.
ETE 728
การสัมมนาหลักสูตรและการสอนช่าง
1 ( 0-3-3 )
(Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาค้นคว้า เเละอภิปรายในหัวข้อที่สนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางเทคโนโลยีหรืองานการศึกษาที่มีบูรณาการด้านช่าง
อุตสาหกรรม และเสนอปัญหาในการสัมมนา พร้อมทั้งการให้ความเห็นวิเคราะห์ วิจารณ์ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จัดทาเป็นรายงานเสนอผู้สอน
เพื่ อ ประมวลผลภายหลั ง จากได้ เ สนอในที่ สัม มนาแล้ ว นอกจากนี้ จะมี บ รรยายพิ เ ศษในเรื่ อ งเกี่ย วกับ วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และ /หรื อ งานช่ า ง
อุตสาหกรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และ/หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากงานด้านอาชีวศึกษา อย่างน้อยสองครั้ง
Each student reviews interested current research about technology and/or education topic which technical integrated, and then presents,
discusses, and gives some additional comments about the reseach in the seminar class. After presentation, also prepare the report submitted to the
instructors. Moreover, there will be special lectures in the field of electrical engineering and/or technical education given by the invited lecturers
from inside and/or outside university at least two times.
ETE 791
การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่าง
3 ( 2-2-9 )
(Development of Instructional Supporting Materials for Technical Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดประเภทของแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ ชุดการเรียนการสอน โปรแกรมการเรียนการสอน เอกสารการเรียนการสอน ชุดบทเรียน
สาเร็จรูป การออกแบบชุดการเรียน หลักการและขั้นตอนในการดาเนินงานการสร้างวัสดุประกอบการสอน การบริหารงานและการนาวัสดุการสอน
ไปใช้ การประเมินวัสดุช่วยสอน
Classification of learning resources; Module, programmed instruction, instructional sheets, and multimedia learning packages.
Learning resource design. Principles and processes of construction organization of instructional supporting materials. Implementation and
administration of instructional supporting materials. Evaluation of instructional supporting materials.
ETE 795 - 796หัวข้อพิเศษ1,2
3 ( 3-0-9 )
(Special Topic I - II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปั จจุบัน ที่เกี่ยวกับการศึกษาเเละการบริหาร หรือ หัวข้ออิสระ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัย โครงงาน
Study of topics of current interest in the field of education and management. The course may be taken as an independent study with an
approval of the advisor.
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ETE 797

การศึกษาวิจัย
6 หน่วยกิต
(Research Project)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานศึ กษาวิ จั ย อิ สระที่ ศึ กษาตามความรู้ แ ละความสนใจของนั กศึ ก ษาภายใต้ การควบคุ ม แนะน าของ อาจารย์ ที่ ป รึ กษา งาน
โครงงานวิจัยศึกษานี้จะเน้นถึงกระบวนการวิจัยเพื่อค้นคว้า หรือพัฒนาด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การพัฒนาการศึกษาด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือด้านการอาชีวศึกษา
The research project is studied based upon a student’s knowledge and interest under advisor’s suggestion. This research project will
focus on research procedure in order to study or develop technologies for electrical engineering and/or technical education.
ETE 798
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานศึกษาวิจัยอิสระที่คาดว่าจะได้องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งศึกษาตามความรู้และความสนใจของนักศึกษาภายใต้ การควบคุมแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา งานโครงงานวิจัยศึกษานี้จะเน้นถึงกระบวนการวิจัยเพื่อค้นคว้า หรือพัฒนาด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การ
พัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือด้านการอาชีวศึกษา
The research project is expected to obtain new conceptual idea which is studied based upon a student’s knowledge and interest under
advisor’s suggestion. This research project will focus on research procedure in order to discover or development of technology for electrical
engineering and/or technical education.
ETE 799
วิทยานิพนธ์
40 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงงานวิจัยอิสระที่คาดว่าจะได้องค์ความรู้ใหม่ นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ตามความรู้และความสนใจของนักศึกษาภายใต้การควบคุม
แนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์นี้จะเน้นถึงการวิจัยเต็มรูปแบบทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทางด้านการ
อาชีวศึกษา หรือทางด้านเทคโนโลยีใหม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
The research project is expected to obtain new conceptual idea. Students will do the research work based on their knowledge and
interest under advisor’s suggestion. This research project will focus on study or development of electrical engineering education and/or technical
education.
FEM 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 ( 3–0–9 )
(Research Methods in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และกระบวนการวิจัย การออกแบบงานวิจัยการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษางานวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน สถิติเพื่อการวิจัย การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การนาเสนอ
ผลงานวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การกาหนดตัวแปรและสมมติฐาน การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การเสนอโครงการเพื่อทาวิจัย การประเมินโครงงานวิจัย
Research theories, research methods, research procedure, research design in education from related documents. Study research reports
on the development of learning processes. Study educational research including classroom research and statistics for research in education.
Practice formulating research framework, conducting research studies, presenting research results, utilizing research procedure to solve
problems, identifying variables and hypothesis. Study research instruments, data gathering and analysis, data interpretation together with
presenting research proposals and evaluating research studies.
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FEM 602

สัมมนา
1 ( 0-3-3 )
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษา ค้นคว้า อภิปราย ติดตามความก้าวหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา และนาเสนอหัวข้อหรือประเด็นปัญหาในการสัมมนา
เกี่ยวกับครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในลักษณะรายงานเชิงวิชาการที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในสาขาวิชา
Studying, searching, discussing and following up the progress of topics relevant to the field of study. Presenting topics or problems
concerning industrial education and technology by formulating academic reports that cover the contents of the field of study.
FEM 603 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 ( 2-2-9 )
(Curriculum and Learning Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติ ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีและ
การพัฒนาหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การประเมิ นหลักสูตร ทฤษฎี การเรียนรู้ และการสอน รูป แบบการเรี ยนรู้แ ละการพัฒนารูปแบบการเรีย นการสอน การออกแบบและการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิค และวิทยาการจัดการเรียน รู้ การ
จัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ กระบวนทัศน์ในการวิจัยหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Philosophy, principles, educational theories, history of Thai education, vision of Thai education development, theories of curriculum
development, problems and trends of curriculum development, standard and curriculum standard of each educational level, development of
school-based curriculum, curriculum evaluation, learning and instructional theories, learning styles, teaching and learning development, learning
experience design, integration of learning contents, holistic learning, techniques and strategies of learning management, learner-centeredness,
vision of curriculum research and learning management in industrial education and technology.
FEM 604 จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
3 ( 2-2-9 )
(Educational Psychology and Teaching Professionalism)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ ทฤษฎีพัฒนาการการส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงวัย ความแตกต่างระหว่ างบุคคล สมองกับ
การเรีย นรู้ ทฤษฎี การเรีย นรู้ และการประยุกต์ใ ช้ จิ ตวิ ทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึ กษา คุ ณสมบัติ ของครู แนะแนวและผู้ใ ห้ค าปรึ กษา
ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิช าชีพครู
การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ การเป็นผู้นาทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Theories of human being development including human development enhancement at all ages, individual differences, brain and
learning, learning theories and their applications, psychology and counseling, counselor characteristics, the importance of the teaching
profession, roles and responsibilities of teachers, teaching profession development, teacher characteristics, teacher’s attitudes towards the
teaching
FEM 605 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง
3 ( 3-0-9 )
(Advanced Measurement and Evaluation in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรการเรียนและการวัดผลการศึกษา การสร้างเครื่องมือ
วัด การหาคุณภาพ และการใช้เครื่องมือการวัดผลการศึกษาประเภทต่างๆ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการประเมินภาคปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อสอบ ระดับความยากและอานาจจาแนก การวัดความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง คะแนนมาตรฐาน การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินจาก
แฟ้มสะสมงาน การประเมินแบบย่อยและแบบรวม เกณฑ์การประเมินผล ผลการประเมินและการตัดเกรด การวิจัยประเมินโครงการ
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Concepts and theories of educational measurement and evaluation, relationship among curriculum and educational measurement. Test
construction, test qualifications, and use of tests : achievement test for theories and performance, test item analysis, Difficulty, discrimination,
reliability, and validity. Standard score, authentic assessment, portfolio assessment, discrete and holistic evaluation criterion of evaluation and
evaluation results, grading and project evaluation research.
FEM 606 หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3 ( 2-2-9 )
(Principles and Theories of Industrial Education and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด ปรัชญาของครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แผนพัฒนาการศึกษาไทยและหลักการอาชีวศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้
และศาสตร์การสอนทางช่างอุตสาหกรรม ทฤษฎีและหลักการของระบบการเรียน การออกแบบและพัฒนาวิธีการสอน การบริหารจัดการในชั้น
เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การวัด
และการประเมินผล
Principles and philosophy of industrial education and technology, Thai education development plan, principles of vocational education,
learning theories in relation to industrial education teaching principles, theories and principles of the learning process, development and design of
teaching techniques, classroom management, quality assurance, educational technology conducive to learning quality development in industrial
education and technology, testing and evaluation.
FEM 607 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบคอมพิวเตอร์การสอน
3 ( 2-2-9 )
(Instructional Systems Development and Computer Instructional Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการของระบบการเรียนการสอน การออกแบบและพัฒนากลวิธีการสอน การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนเนื้อหาวิชา
การวัดและประเมินความสาเร็จในการเรียน การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนบนคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนากรอบ
การสอนและมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์การสอน ดาเนินการสอนโดยเน้นการค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทารายงาน
Theories and principles of instructional system, design of instructional strategies, analysis and design of instructional tactics, test and
evaluation design, analysis and production of computer instructional package, instructional framework and multimedia design with the emphasis
of the following features: assignment, self-study, analysis, design and report.
FEM 609 การบริหารจัดการในห้องเรียน
3 ( 2-2-9 )
(Classroom Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการความเป็นครูและการบริหารจัดการ ภาวะผู้นาทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการในชั้นเรียน การ
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม การสื่อสารในองค์กร การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดโครงการฝึกอาชีพ การ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน การจัดทาโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
Theories and principles of teaching profession and managerial skills, educational leadership, systematic thinking, classroom
management, learning process, institutional culture, human relations, team working, organizational communication,quality assurance, job
training project, information technology for educational administration, education for community development, academic project planning and
implementation, project management and developmental activities.
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FEM 610

การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 ( 2-2-9 )
(Technology and Information for Learning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง
การนาไปใช้การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
Principles, theories, technologies and educational innovations conducive to the enhancement and development of learning quality,
information technology for learning development, learning resources and networking, an analysis of problems resulting from innovations and
information technology applications together with the
FEM 611 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 ( 3-0-9 )
(Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความหมาย ทฤษฎี แนวการศึกษา และการพัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์การวางแผน การรักษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์นโยบายระบบ โครงสร้าง และ
แนวโน้มในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human resource management: an overview of concepts, theories, approaches and development relating to HRM. Human resource
management processes : human resource planning, maintenance and development. Strategic human resource management : policies, systems,
structures and current trends in human resource management.
FEM 612 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
3 ( 3-0-9 )
(Industrial and Organizational Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีและแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทางาน หลักการและองค์ประกอบทางจิตวิทยาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน การพัฒนาทักษะการคิด ความคิดสร้างสรรค์ และ
องค์ประกอบการเรียนรู้
Meaning and scope of industrial and organizational psychology and organizational behavior, psychological theories and test inventories
for working behavior. Principle and psychological factors for efficient working, thinking skill improvement, creative thinking and organizational
learning.
FEM 613 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 ( 3-0-9 )
(Educational Assurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของการประกันคุณภาพ ระบบคุณภาพ การพัฒนางาน และดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
Concept of quality assurance, quality system, job development and internal assurance, self- assessment quality audit.
ICE 660
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
3 ( 3-0-9 )
(Computer Algorithm)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคนิค การแบ่งแยกและเอาชนะ ความสัมพันธ์และเกิดเวียน การ
กาหนดพลวัต และอัลกอริทึมละโมบ การทดสอบความถูกต้องของอัลกอริทึม การวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อน
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Analysis and design of efficient algorithms; divide and conquer, recursion, dynamic programming and greedy algorithm; selection of
appropriate data abstraction; analysis and correctness of algorithms; algebraic algorithms; combination problems; proving techniques for
complexity analysis.
ICE 661
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 ( 3-0-9 )
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่ วัฏจั กรชีวิต พาราไดม์ ตัววัด และเครื่องมือของซอฟต์แวร์ เทคนิคการจัดการ การประมาณ
ราคา ระเบียบวิธีการบารุงรักษาซอฟต์แวร์ การสร้างโปรแกรมแบบค่อยเป็นค่อยไป และ ภาษาระดับสูงมาก
Fundamental areas of software engineering; life cycle, paradigms, metrics, and tools; management techniques; cost estimation;
software maintenance methodologies; incremental programming; very high level languages.
ICE 662
การประมวลผลสัญญาณประยุกต์
3 ( 3-0-9 )
(Applied Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ดิจิทัลโมเดลของสัญญาณเสียงพูด การวิเคราะห์การออกแบบตัวพารามิเตอร์และตัวที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ของเสียงพูด การถอดรหัส
สัญญาณเสียง กระบวนการสัญญาณที่เกี่ยวกับผู้พูดอย่างอัตโนมัติ และการรู้จาคาพูด การแปลงรหัสภาพ ทฤษฎีโปรเจ็คชั่นสไลซ์ หลักการพื้นฐาน
ของระบบเรดาร์ กระบวนสัญญาณสาหรับเรดาร์ที่ใช้สัญญาณพลัส
Digital models for speech signals parametric and nonparametric speech analysis/synthesis, vocoders, signal processing aspects of
automatic speaker and speech recognition, transform coding of images, the projection slice theorem, radar fundamentals, signal processing
aspects pulsed radar.
ICE 663
การประมวลสัญญาณดิจิทัลและภาพ
3 ( 3-0-9 )
(Digital Signal and Image Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การแทน การวิเคราะห์ และ การออกแบบสัญญาณระบบแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา การแปลงแบบ แซดและการแปลงฟูเรียร์แบบไม่
ต่อเนื่อง ขั้นตอนวิธีการแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว การออกแบบระบบกรองสัญญาณแบบเรียกซ้า และไม่เรียกซ้าทางเวลาและความถี่ การประมาณ
เพาเวอร์สเปกตรัม และการประยุกต์การประมวลสัญญาณดิจิทัลกับการออกเสียง และการประมวลภาพลักษณ์
Representation analysis and design of discrete time signals and systems are presented. Z-Transforms and the Discrete Fourier
Transforms, the Fast Fourier Transform (FFT) algorithm, Time and frequency domain design techniques for recursive (IIR) and non recursive
(FIR) systems are covered. Additional topics include parametric signal modeling power spectrum estimation, and applications of digital signal
processing to speech and image processing.
ICE 664
การติดต่อผู้ใช้ของระบบคอมพิวเตอร์
3 ( 3-0-9 )
(Human Computer Interaction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบและการวัดผลการใช้งานของส่วนติดต่อผู้ใช้ ความสัมพันธ์ของระบบคอมพิวเตอร์กับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ใช้
และการทดสอบความยากง่ายในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ทางด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้สาหรับการประมวลผลแบบแผ่กระจาย
เพื่อการสื่อสารของผู้ใช้
Design and evaluation of usable interfaces, matching computer systems with the cognitive capabilities of users, and usability testing,
ubiquitous computing and pervasive graphical user interface for distributed human communication.
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ICE 665

การจาลองแบบสามมิติ
3 ( 3-0-9 )
(Three-dimensional Modeling)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาสู่ระบบสามมิติในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เทคนิคการทาพื้นผิววัตถุ การมองภาพในระบบสามมิติ การแทนเส้นโค้งและพื้นผิว
แบบจาลองทรงตัน การตัดพื้นผิว ที่ถูกบังออก การให้แสงและการแรงเงาธรรมชาติของสี บทนาสู่การสร้างภาพเคลื่อนไหวสาหรับระบบต่างๆ
An introduction to the three-dimensional concepts in computer graphics: surface modeling techniques, viewing in 3D, representing
curves and surfaces, surface rendering, ray-tracing, illumination, shading, and shadows,introduction to computer animation for various systems.
ICE 666
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 ( 3-0-9 )
(Computer Graphics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ อัลกอริทึมสาหรับการพัฒนาโปรแกรมในสองมิติและสามมิติแบบมีปฏิสัมพันธ์ วิธีการสร้างภาพและ
แสดงภาพเสมือนจริง
Fundamentals of computer graphics, Basic algorithms and concepts in computer graphics, interactive 2D and 3D Computer Graphics,
and introduce to rendering methods.
ICE 667
การพัฒนาเกมส์
3 ( 3-0-9 )
(Games Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของเกมส์คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการออกแบบเกม วิธีการออกแบบการเล่นเกม การตั้งค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ให้กับเกม การสร้างโลก
เสมือนของเกม การเล่าเรื่อง การออกแบบบทและลักษณะของตัวละคร การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ และเทคนิคภาพกราฟิกส์และพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ
The topics include computer game history, game designing process, game play design, game setting, game worlds, storytelling,
narrative and character design, interactivity, and other related graphics and behavior techniques.
CE 669
ปัญญาประดิษฐ์
3 ( 3-0-9 )
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัญหาและเทคนิคพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคและวิธีการแก้ปัญหา การค้นหาและแผนการเกม การแทนความรู้ การวางแผน การ
เรียน ความเข้าใจระบบผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนการแสดงความรู้เชิงโครงสร้าง ข่ายงานระบบประสาท
Problems and techniques of Artificial Intelligence (AI). Materials include problem solving basics, problem solving methods, search and
game strategies, knowledge representation, structured representation of knowledge, planning, learning, expert systems, and neural networks.
ICE 761
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
3 ( 3-0-9 )
(Mobile Computer Network)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานการสื่อสารโดยคลื่นวิทยุ ทฤษฎีการแบ่งช่องสัญญานคลื่นวิทยุ ทฤษฎีเทเลทราฟฟิคสาหรับระบบสื่อสารไร้สาย ระบบการสื่อสาร
ไร้สายในยุคปัจจุบันและอนาคต
Principle of mobile radio communication, principle access communication, teletraffic theory, wireless networking, present and next
generation mobile and cordless telecommunication systems.
ICE 762
การโปรแกรมสาหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
3 ( 3-0-9 )
(Programming for the Internet Aplication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชานี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ และการโปรแกรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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The course provides the systematic study of an object-oriented programming language and the Internet programming.
ICE 763
การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
3 ( 3-0-9 )
(Information Storage and Retrieval)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แบบจาลองและวิธีการเพื่อการจัดการเก็บและค้นคืนสารสนเทศ เทคนิคในการค้นคืน การวิเคราะห์ข้อความ การทาดัชนีโดยอัตโนมัติ การ
จัดหมวดเอกสาร วิธีการค้นหา การวัดประสิทธิภาพของการค้นคืนกลไกการค้นคืนจากเว็บ
Model and method of information storage and retrieval. Retrieval technique. Artical analysis. Automatic index creation. Documentary
arrangement. Searching technique. Performance evaluation of retrival. Metodology of retrieval from web.
ICE 767
การจัดการข้อมูล
3 ( 3-0-9 )
(Data Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อะเรย์ โครงสร้างแบบเชิงเส้น การเรียงแบบลาดับและแบบต้นไม้ การค้นหาและการเรียงลาดับข้อมูล โครงสร้างของไฟล์
Array, Linear structure, List and tree, searching and sorting, Fundamental of file structures.
ICE 768
การบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ( 3-0-9 )
(Information Technology Center Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดองค์ประกอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ธรรมชาติของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสาหรับการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ การเตรียมสถานที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์การบริหารงานบุคคล การปรับแต่งซอฟต์แวร์ระบบ การประเมินฮาร์ดแวร์ ปัญหาใน
การบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Organization of the Information-Technology Center, computer personnel; nature of the users; software development tools; computer
site operation; personnel management; systems software tuning; hardware evaluation; problems facing the director of the center.
ICE 769
ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
3 ( 3-0-9 )
(Computer-Controlled Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชานี้สอนการจาลองระบบพลวัตโดยใช้รูปแบบของตัวแปรสถานะ การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับแบบใช้ตัวแปรสถานะ ระบบ
ควบคุมแบบมั่นคงและระบบควบคุมเชิงเลข
This course discusses state variable models of dynamic systems, the design of state variable feedback control systems, robust control
systems and digital control systems.
ICE 790 - 794 หัวข้อพิเศษ1-4
3 ( 3-0-9 )
(Special Topic I - IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ หัวข้ออิสระ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัย โครงงาน
Study of topics of current interest in the field of computer techmology. The course may be taken as an independent study with an
approval of the advisor.
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LNG 550

ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 ( 1-2-6 )
Remedial English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะทีจ่ าเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนือ้ หาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การ
จัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence
in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the students are
weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to allow the students to
improve their language and skills autonomously.
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 ( 2-2-9 )
In-sessional English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students or Pass gradefrom placement procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม โดย
เน้นทักษะการฝึกปฏิบตั ิ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้านการ
อ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัตขิ ั้นตอนการทาโครงงานตัง้ แต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึง
การเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสาร
ที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmes in Engineering,
Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real
language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is project-focussed and simulates the
stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students with language
learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasise language use not usage, real communication not classroom
practice.

