หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(ตอเนือ่ ง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ตอเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Industrial Technology
Education (Continuing Program)

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

: การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Industrial Technology Education)
B.Ed. (Industrial Technology Education)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
4. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ตอเนือ่ ง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
เริ่มใชปการศึกษา 2541 และไดมกี ารปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2545 ในป พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดประกาศใช “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548” เพื่อใหสถาบัน
อุดมศึกษานําเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ดังกลาวไปใชในการจัดการศึกษา มหาลัยบูรพา จึงมีนโยบาย
ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2549 ประกอบกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2549
คณะศึกษาศาสตรจึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยพิจารณาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคมและเทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรม
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ไดปรับปรุงทั้งหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชา
เลือกเสรี
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5. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
5.1 ปรัชญาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร เปนหลักสูตรที่เชื่อในหลักการเรียนรู
รวมกันระหวางผูเรียนและผูส อน เชื่อวาภายใตสภาวะแวดลอมและการจัดการที่เหมาะสมจะสามารถ
หลอหลอมและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีของสังคมได
5.2 วัตถุประสงคทั่วไป
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถประกอบอาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และอาชีพอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยมุงเนนใหบัณฑิตมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
5.2.1 มีความรู ความสามารถดานวิชาชีพครูและวิชาชีพอิสระตามความสนใจ มีความ
ใฝรูมีความชาญฉลาดในการนําความรูไปใชและถายทอดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชน
แกการดํารงชีวิตและสังคม
5.2.2 มีความเพียบพรอมในความเปนครู และเปนผูนําทางการศึกษา มีจติ สํานึกในความ
เปนครู ยึดมัน่ ในมาตรฐานและจรรยาวิชาชีพ ผดุงไวซึ่งเกียรติและศรัทธาตอวิชาชีพ เปนแบบอยางที่ดี
5.2.3 มีโลกทัศนที่ดีและกวางไกลยึดมัน่ ในหลักเหตุผลและคุณธรรมมีบุคลิกภาพทัศนคติ
และคานิยมทีด่ ี ตามแบบอยางของวัฒนธรรมไทยและเปนพลเมืองดีของโลก
5.3 วัตถุประสงคเฉพาะสาขาวิชา
เพื่อใหบณ
ั ฑิตมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทางดานวิชาชาง
อุตสาหกรรมในระดับวิชาชีพในการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ดังนี้
5.3.1 มีความรู ทักษะ (ดานวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต) และความสามารถระดับสากล เรียนรู
(ใฝรู) ตลอดชีวิต
5.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ และความเปนผูนํา
5.3.3 ตระหนักถึงคุณคา ทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
5.3.4 มีจิตสํานึก และศักยภาพในการสรางงาน
5.3.5 มีจิตสํานึก และความภาคภูมใิ จในความเปนไทย สามารถใชภูมปญญาไทยในการ
พัฒนาประเทศ
5.3.6 เขาใจความเปนจริงของสังคมไทย และสังคมโลก รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงการ
แขงขันในระดับสากล และสามารถปรับตัวไดอยางมีความสุข
5.3.7 มีความสามารถในการจัดการเรียนรูไดแก วิเคราะหปญหา วิเคราะหผูเรียน การ
วางแผนจัดการเรียนรู ประยุกตใชหลักการจิตวิทยากับการจัดการเรียนรู การผลิต
และเลือกใชสอื่ การวัด และประเมินผล
5.3.8 มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี
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6. กําหนดการเปดสอน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 ฉบับนี้เริ่มใชปการศึกษา 2549
7. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
มีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2545 และเปนผูมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู มีความประพฤติเรียบรอย มีบุคลิกภาพ
เหมาะสมกับวิชาชีพครู
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
9. ระบบการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
10. ระยะเวลาการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
11. การลงทะเบียนเรียน
เปนไปตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
13. อาจารยผสู อน
13.1 อาจารยประจําหลักสูตร
(1) ชื่อ นายมานพ แจมกระจาง
คุณวุฒิ กศ.บ. (ฟสิกส) วิทยาลัยวิชาการศึกษา (พิษณุโลก) ป พ.ศ. 2512
MS. (Industrial Education) Bemidji State University, USA. ป 2522
Ph.D. (Industrial Education) University of Missouri-Columbia, USA. ป 2527
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
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ผลงานคนควาวิจัย/ผลงานแตงตํารา
1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง คอมพิวเตอรชวยงานออกแบบเขียนแบบ
AutoCAD 2000
2. งานวิจยั เรือ่ ง ความตองการศึกษาตอในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี ของครูชาง
อุตสาหกรรม ในภาคตะวันออก
3. งานวิจยั เรือ่ ง ศึกษาวัสดุภายในประเทศที่เหมาะสม เพื่อใชทําผิวจานรับสัญญาณ
โทรทัศนดาวเทียมยานความถี่ Ku-band
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
437101 การบริหารและจัดการพลังงาน
2 (2-0-4)
437330 คอมพิวเตอรเพื่อการฝกอบรม
3 (2-2-5)
437490 การศึกษาอิสระ
2 (1-2-5)
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดใหม
437301 หลักวิชาชีพครูชางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
437311 การบริหารและจัดการพลังงาน
2 (2-0-4)
437371 กรณีศึกษา
3 (3-0-6)
437490 การศึกษาอิสระ
2 (1-2-5)
437491 ปฏิบัติการสอน
6 (0-30-0)
(2) นายแดน ทองอินทร
คุณวุฒิ ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ป 2526
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ป 2534
ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานคนควาวิจัย/ผลงานแตงตํารา
1. การศึกษาติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากโครงการจัดตั้งภาควิชา
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
2. งานวิจยั เรือ่ ง ความตองการศึกษาตอในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี ของครูชาง
อุตสาหกรรม ในภาคตะวันออก

5
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
437311 การจัดองคการ และการบริหารอุตสาหกรรม
437312 การวิเคราะหการลงทุน
437350 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับอุตสาหกรรม
437490 การศึกษาอิสระ
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดใหม
437312 การจัดองคการ และการบริหารอุตสาหกรรม
437320 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับอุตสาหกรรม
437371 กรณีศึกษา
437421 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบือ้ งตน
437490 การศึกษาอิสระ
437491 ปฏิบัติการสอน
หมายเหตุ **กําลังศึกษาปริญญาเอก**

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (1-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-5)
6 (0-30-0)

(3) นายเกรียงศักดิ์ บุญญา
คุณวุฒิ กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. 2537
ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ป พ.ศ. 2542
ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานคนควาวิจัย/ผลงานแตงตํารา
1. การศึกษาติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากโครงการจัดตั้งภาควิชา
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
437490 การศึกษาอิสระ
2 (1-2-5)
437410 ความปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
437401 หลักการสอนวิชาชางอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดใหม
437302 การพัฒนาหลักสูตรชางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
437310 ความปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม 2 (2-0-4)
437371 กรณีศึกษา
3 (3-0-6)
437404 หลักและระเบียบวิธีการสอนวิชาชางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
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437490 การศึกษาอิสระ
437491 ปฏิบัติการสอน
หมายเหตุ **กําลังศึกษา ปริญญาเอก**

2 (1-2-5)
6 (0-30-0)

(4) นายสมมารถ ขําเกลี้ยง
คุณวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ป พ.ศ. 2542
ค.อ.ม. (ไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ป พ.ศ. 2547
ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ
ภาระการสอนที่มอี ยูแลว
437354 คอมพิวเตอรชวยออกแบบและวิเคราะหวงจร
3(2-2-5)
437490 การศึกษาอิสระ
2 (1-2-5)
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดใหม
437360 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3 (3-0-5)
437361 สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กไฟฟา
3 (3-0-5)
437362 อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
437363 การออกแบบและวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
437371 กรณีศึกษา
3 (3-0-6)
437464 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3 (2-2-5)
(5) นายดุสติ ขาวเหลือง
คุณวุฒิ กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา (เกียรตินยิ ม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา
ป พ.ศ. 2531
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2546
ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
423206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 (3-0-6)
423301 เทคโนโลยีทางการเรียนการสอน
2 (2-0-4)

7
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดใหม
437403 สื่อการสอนสําหรับวิชาชางอุตสาหกรรม
437371 กรณีศึกษา
437472 การจัดการฝกอบรมในงานชางอุตสาหกรรม
13.2 อาจารยพิเศษ
(1) นายฐิติกร เห็นทรัพยไพบูลย
คุณวุฒิ วท.บ.(ฟสิกสอุตสาหกรรมอุปกรณการแพทย)(เกียรตินยิ ม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วศ.ม. (นิวเคลียรเทคโนโลยี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ภาระการสอนที่มีอยูแลว 308373 อิเล็กทรอนิกสดิจิตอล
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดใหม
308243 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
308244 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
308246 ดิจิตัลอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

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

3(3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3(2-3-4)

(2) นายเจษฎา สายใจ
คุณวุฒิ วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ป พ.ศ. 2542
M.Eng (Mechatronics Asian Institute of Technology) ป พ.ศ. 2545
ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ภาระการสอนที่มีอยูแลว
515112 Electronic Circuit
3 (2-3-4)
ภาระงานสอนในหลักสูตรที่เปดใหม 534203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม
3(2-3-4)
534204 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
3(3-0-6)
534211 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
534212 วงจรดิจติ อลและตรรกะ
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14. จํานวนนิสติ
14.1 จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา
นิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม

2549
60
60

ปการศึกษา
2550 2551
60
60
60
60
120
120

2552
60
60
120

2553
60
60
120

14.2 จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
จํานวนนิสิตรุน ที่ใชหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 คาดวาจะสําเร็จการศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2551
จํานวน 60 คน
15. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณของคณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันพัฒนาฝมอื แรงงาน จังหวัดชลบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร

16. หองสมุด
ใชหองสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนยทรัพยากรการเรียนรูของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา
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17. งบประมาณ
คณะศึกษาศาสตร จะดําเนินเกี่ยวกับงบประมาณใหเพียงพอตอการผลิตบัณฑิต โดยมีความ
ตองการงบประมาณดังนี้
หนวย : พันบาท
พ.ศ.
ประมาณความตองการในปงบประมาณ
รายการ
2549
2550
2551
2552
2553
1. เงินเดือน
926
1,018
1,119
1,230
1,350
2. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
200
220
240
260
280
3. คาครุภัณฑ
500
550
605
665
730
4. เงินอุดหนุน
200
220
240
260
280
1,826
2,008
2,204
2,415
2,640
รวม
18. หลักสูตร
18.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 78 หนวยกิต
18.2 โครงสรางหลักสูตร จําแนกเปน 3 หมวด
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
19 หนวยกิต
1. วิชาภาษาอังกฤษ
6 หนวยกิต
2. วิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต
3. วิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 หนวยกิต
4. วิชาทางดานมนุษยศาสตร
2 หนวยกิต
5. วิชาทางดานสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
6. วิชาทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาชีพครู
2. กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.1 วิชาชีพเฉพาะสาขาบังคับ
2.2 วิชาชีพเฉพาะสาขาเลือก

53 หนวยกิต
24 หนวยกิต
29 หนวยกิต
14 หนวยกิต
15 หนวยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

6 หนวยกิต
78 หนวยกิต
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18.3 รายวิชาและจํานวนหนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 19 หนวยกิต
1. วิชาภาษาอังกฤษ 6 หนวยกิต
1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จํานวน 3 หนวยกิต
222101 ภาษาอังกฤษ 1
English I
1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ จํานวน 3 หนวยกิต
222204 ภาษาอังกฤษทางดานวิศวกรรมศาสตร
English for Engineering

3(3-0-6)

3(3-0-6).

2. กลุมวิชาภาษาไทย จํานวน 3 หนวยกิต
228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
3. กลุมวิชาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 หนวยกิต
310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2-5)
Information and Communication Technology
4. กลุมวิชาทางดานมนุษยศาสตร จํานวน 2 หนวยกิต
265109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
Integrated Humanities

2(2-0-4)

5. กลุมวิชาทางดานสังคมศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต
215101 สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ
Integrated Social Sciences

3(3-0-6)

6. กลุมวิชาทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 2 หนวยกิต
301101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Natural Resources and Environment Management
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียนไมนอ ยกวา 52 หนวยกิต ประกอบดวยกลุมวิชา
ดังนี้
1. กลุมวิชาชีพครู กําหนดใหเรียน 24 หนวยกิต
400201 จิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-6)
Educational Psychology
400204 การวัดและการประเมินในชัน้ เรียน
3 (3-0-6)
Measurement and Assessment in Classroom
437301 หลักวิชาชีพครูชางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Principles of Teaching Profession in Industrial Education
437302 การพัฒนาหลักสูตรชางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Curriculum Development for Industrial Education
437403 สื่อการสอนสําหรับวิชาชางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Multimedia Instructional Materials for Industrial Education
437404 หลักและระเบียบวิธีการสอนวิชาชางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Principles and Methods of Industrial Education
437491 ปฏิบัติการสอน
6 (0-30-0)
Teaching Practice
* สําหรับนิสิตภาคพิเศษใหเรียนวิชาตอไปนี้ จํานวน 6 หนวยกิต แทนวิชา 437491
การปฏิบัติการสอน
437371 กรณีศึกษา
3 (3-0-6)
Special Topics
437472 การจัดการฝกอบรมในงานชางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Training Management in industrial education
2. กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา กําหนดใหเรียน 29 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพเฉพาะสาขาบังคับ กําหนดใหเรียน 14 หนวยกิต
437310 ความปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety and Accident Prevention
437311 การบริหารและจัดการพลังงาน
Energy Management
437312 การจัดองคการ และการบริหารอุตสาหกรรม
Organization and Industrial Management

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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437320 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับอุตสาหกรรม
Mathematical and Statistics for Industrial
437421 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบื้องตน
Basic Industrial Business and Operation
437490 การศึกษาอิสระ
Independent Study

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

2.2 วิชาชีพเฉพาะสาขาเลือก กําหนดใหเรียน 15 หนวยกิต จากกลุมวิชาดังตอไปนี้
กลุมวิชาไฟฟา
310222 การโปรแกรมภาษาซี
3 (2-2-5)
C Programming

437350 คอมพิวเตอรชว ยออกแบบและวิเคราะหวงจร
Computer Aided circuit Analysis and Design
437360 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
Electric Circuit Analysis
437361 สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กไฟฟา
Electromagnetic Field and Electric Field
437362 อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม
Industrial Electronics
534201 วงจรไฟฟา 1
Electric Circuit I
534202 วงจรไฟฟา 2
Electric Circuit II
534203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม
Computer Programming for Engineering
534204 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
Engineering Electronics
534207 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1
Electrical Engineering Laboratory I
534211 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
Electrical Instruments and Measurements

3(2-2-5)
3 (3-0-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
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534212 วงจรดิจิทัลและตรรกะ
Digital Circuit and Logic Design
534308 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2
Electrical Engineering Laboratory I
534313 ไมโครคอมพิวเตอรและไมโครโปรเซสเซอร
Microcomputer and Microprocessor
กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส
308243 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Elementary Electronics
308244 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
Elementary Electronics Laboratory
308246 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Introductory Digital Electronics
308247 การออกแบบวงจรดิจิทัล
Digital Electronics Design
310222 การโปรแกรมภาษาซี

3 (3-0-6)
1(0-3-0)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)

C Programming

437350 คอมพิวเตอรชว ยออกแบบและวิเคราะหวงจร
Computer Aided circuit Analysis and Design
437360 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
Electric Circuit Analysis
437361 สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กไฟฟา
Electromagnetic Field and Electric Field
437362 อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม
Industrial Electronics
437363 การออกแบบและวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
Electronics Circuit Analysis and Design
437464 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
Power Electronics
437465 ระบบควบคุมปอนกลับ
Feedback control System

3(2-2-5)
3 (3-0-5)
3 (3-0-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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437466 วงจรขยายเชิงดําเนินการขั้นสูง
Operational Amplifier Advanced
กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิต
310222 โปรแกรมภาษาซี

3 (3-0-6)

3 (2-2-5)

C Programming

437351 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
Computer-Aided Drafting and Design
437352 การโปรแกรมซีเอ็นซี

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

CNC Programming

437353 การใชคอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิตเบื้องตน
3 (2-2-5)
Introduction to CAD/CAM
437451 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรสําหรับงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
PLC Programming for Industrial
437452 เครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพ
3 (2-2-5)
Engineering Metrology
ค. วิชาเลือกเสรี กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาที่
เปดสอนในคณะศึกษาศาสตร ในมหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ไดรับการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยไดรับการอนุมัติการลงทะเบียนจากอาจารยที่ปรึกษา
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ความหมายของเลขรหัสในคณะศึกษาศาสตร
ประกอบดวยเลขรหัส 6 อันดับ
1. รหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รายวิชาที่รับผิดชอบโดยภาค และคณะตาง ๆ ไดแก
สาขาวิชา
228 ภาษาไทย
222 ภาษาอังกฤษ
308 ฟสิกส
310 เทคโนโลยีสารสนเทศ
400 วิชาชีพครูและวิชาบูรณาการเรียน
การสอนวิชาเอก
401-403 พื้นฐานการศึกษา
420-422 การศึกษานอกระบบ
404-413 วิชาชีพครู
414-419 จิตวิทยา
423-429 เทคโนโลยีทางการศึกษา
430-432 การบริหารการศึกษา
433-436 การวัดและประเมินผลการศึกษา
437-438 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
534 วิศวกรรมไฟฟา

ภาควิชา / คณะ
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
หนวยจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร
พื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
การศึกษานอกระบบ คณะศึกษาศาสตร
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร
การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
วิจัยและวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร

2. เลขรหัสสามตัวหลัง หมายถึง ชั้นปทสี่ อน หมวดวิชา และลําดับรายวิชาในหมวดวิชา
ของแตละชั้นป

16
18.4 แผนการศึกษา
แผนการเรียนของนิสิตในหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ดังนี้คือ

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
222101 ภาษาอังกฤษ 1
228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิชาชีพครู
400201 จิตวิทยาการศึกษา
437301 หลักวิชาชีพครูชางอุตสาหกรรม
437302 การพัฒนาหลักสูตรชางอุตสาหกรรม
วิชาชีพเฉพาะสาขาเลือก
รวม

6 หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9 หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
222204 ภาษาอังกฤษทางดานวิศวกรรมศาสตร
310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิชาชีพครู
400204 การวัดและการประเมินในชั้นเรียน
437403 สื่อการสอนสําหรับวิชาชางอุตสาหกรรม
437404 หลักและระเบียบวิธีการสอน
วิชาชางอุตสาหกรรม
วิชาเฉพาะสาขาเลือก
รวม

6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9 หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6 หนวยกิต
21 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน
วิชาชีพเฉพาะสาขาบังคับ
437310 ความปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุ
ในงานอุตสาหกรรม
437311 การบริหารและจัดการพลังงาน
437312 การจัดองคการและการบริหารอุตสาหกรรม
437362 อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม
รวม

9 หนวยกิต
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
9 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาทางดานสังคมศาสตร
215101 สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ
วิชาทางดานมนุษยศาสตร
265109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
วิชาทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
301101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
วิชาชีพเฉพาะสาขาบังคับ
437320 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับอุตสาหกรรม
437421 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบือ้ งตน
437490 การศึกษาอิสระ
วิชาเฉพาะสาขาเลือก
รวม

3 หนวยกิต
3 (3-0-6)
2 หนวยกิต
2 (2-0-4)
2 หนวยกิต
2 (2-0-4)
8 หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-5)
6 หนวยกิต
15 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุมวิชาชีพครู
437491 ปฏิบัติการสอน
รวม

รวมตลอดหลักสูตร

6 หนวยกิต
6 (0-30-0)
6 หนวยกิต

78 หนวยกิต
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18.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
222101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
ทักษะ ฟง พูดอานและเขียนโดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานเพื่อใชสื่อสารในชีวิต
ประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ
222204 ภาษาอังกฤษทางดานวิศวกรรมศาสตร
3(3-0-6)
English for Engineering
ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางเฉพาะทางดานวิศวกรรมศาสตร
จากสื่อสิ่งพิมพและสื่อสารสนเทศตาง ๆ รวมทั้งการคนควาและนําเสนอเนื้อหาที่เกีย่ วของ เพื่อการ
ประยุกตใชในสาขาวิชาชีพและการศึกษาตอในอนาคต
228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมแกบริบทและสถานการณทั้งในชีวิตประจําวันและในเชิงวิชาการ
310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2-5)
Information and Communication Technology
ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฮารดแวร ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย บริการและ
โปรแกรมประยุกตที่สําคัญในเครือขายอินเทอรเน็ต หลักและวิธีการคํานวณโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร
การวิเคราะหปญหาและการพัฒนาวิธีการในการแกปญหา การนําไปใช กฎหมายและจริยธรรมในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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265109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
2(2-0-4)
Integrated Humanities
การพัฒนาจิตสํานึกเชิงวิพากย เกี่ยวกับการแสวงหาคุณคาและความหมายของชีวิตมนุษยใน
มิติตาง ๆ ไดแก ความจริงทางวิทยาศาสตร ทางสังคมและทางศาสนา สิ่งกําหนดความเปนไปของชีวิต
ของมนุษย ความสําคัญของความรูที่มีตอชีวิต และการแสวงหาความรูในรูปแบบตาง ๆ จริยธรรมใน
ชีวิตประจําวันที่มีตอตนเอง ผูอื่นและสังคมโดยสวนรวม ตลอดจนถึงการฝกใชเหตุผลในชีวิตประจําวัน
301101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Natural Resources and Environment Management
สถานการณและรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
การใชพลังงาน สิ่งแวดลอมทางทะเล และภัยธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวความคิด
เกี่ยวกับสิ่งมีชวี ิต ปรับแตงพันธุกรรม เทคโนโลยีสมัยใหมและผลกระทบของเทคโนโลยีตอการ
ดําเนินชีวิต จริยธรรมและกฎหมายขอบังคับเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาชีพครู
400201 จิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-6)
Educational Psychology
แนวคิดทางจิตวิทยา กระบวนการทัศนทางจิตวิทยากับการเรียนการสอนความแตกตาง
ระหวางบุคคลกับการเรียน ทัง้ ทางดานพุทธิปญญา ภาษา บุคลิกภาพ สังคม และอารมณ จิตวิทยาการ
เรียนรูที่ผูเรียนมีความสําคัญความสามารถทางการเรียนรู ปญหาในการเรียนรูทฤษฎีการเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนกระบวนการคิด กระบวนการจูงใจ ปญหาพฤติกรรมและการปรับตัวการ
ระวังรักษาสุขภาพจิต และการสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู
400204 การวัดและการประเมินในชัน้ เรียน
3 (3-0-6)
Measurement and Assessment in Classroom
บทบาทของการวัดและการประเมินในการเรียนการสอน การกําหนดเปาหมาย การเรียน
การประเมินในชั้นเรียนอยางมีคุณภาพ การประเมินกอนการเรียนการสอน การประเมินระหวางการเรียน
การสอน ขอสอบแบบเติมคํา แบบตอบสั้น แบบเลือกคําตอบ และแบบความเรียง การประเมินการ
ปฏิบัติงานแฟมสะสมงาน การประเมินคุณลักษณะทางจิตและลักษณะนิสัยการประเมินนักเรียนทีม่ ี
ความตองการพิเศษ การใหเกรดและการรายงานผลการปฏิบัติงานของนักเรียน การบริหารการสอบและ
การตีความหมายคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน
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437301 หลักวิชาชีพครูชางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Principles of Teaching Profession in Industrial Education
ประวัติ และวิวัฒนาการงานชางอุตสาหกรรมของไทย และกลุมประเทศอุตสาหกรรม
องคประกอบ และแนวโนมของการศึกษา แนวคิดของนักปรัชญาที่เกี่ยวของกับการศึกษาและ
อุตสาหกรรม หลักการ เกณฑมาตรฐานของวิชาชีพ องคประกอบของชาชีพ พัฒนาการของวิชาชีพ
ประวัตแิ ละผลงานดีเดนของบุคคลในสาขาวิชาชีพ บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ หนวยงาน
และองคกรวิชาชีพกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพทั้งในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
437302 การพัฒนาหลักสูตรชางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Curriculum Development for Industrial Education
ศึกษาและวิเคราะหอาชีพงานชางอุตสาหกรรม แนวโนมตลาดอาชีพชางอุตสาหกรรม
ในปจจุบนั และอนาคตที่จะนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตร โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
ชางอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวางหลักสูตรและการสอน การบริหารและการใชหลักสูตรวิชา
ชางอุตสาหกรรม
437403 สื่อการสอนสําหรับวิชาชางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Multimedia Instructional Materials for Industrial Education
ทฤษฎี หลักการ ความสัมพันธของสื่อและการเรียนการสอน การวางแผน อยางเปนระบบ
ในการใชสื่อประสมชนิดตาง ๆ ของระบบการเรียนการสอนวิชาชางอุตสาหกรรม การเลือกใช การผลิต
การวิเคราะห และ การประเมินผลการใชสื่อตาง ๆ
437404 หลักและระเบียบวิธีการสอนวิชาชางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Principles and Methods of Industrial Education
หลักการ และระเบียบวิธีการสอนวิชาชางอุตสาหกรรม วิธีการสอนประเภทตาง ๆ การเตรียม
และการทําแผนการสอน การเตรียมวัสดุอปุ กรณประกอบการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลทาง
สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม
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437371 กรณีศึกษา
3 (3-0-6)
Special Topics
ศึกษาประเด็นสําคัญ ปญหา และแนวโนมของปญหาที่จะมีผลกระทบตอวิชาชีพชาง
อุตสาหกรรม หรือองคการที่เกี่ยวของ การนําเสนอสถานการณ ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น เชื่อมโยง
สถานการณจริงกับทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการสื่อสาร
และการนําเสนอ
437472 การจัดการฝกอบรมในงานชางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Training Management in industrial education
ศึกษาหลักการ แนวคิด และกระบวนการจัดฝกอบรมทางชางอุตสาหกรรม ตั้งแตการศึกษา
ความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม การวิเคราะหเนื้อหา การดําเนินการฝกอบรม ตลอดจน
การประเมินและติดตามผล
437491 ปฏิบัติการสอน
6 (0-30-0)
Teaching Practice
ฝกปฏิบัติการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในสถานศึกษาที่จดั การเรียนการสอนทางสาขา
ชางอุตสาหกรรม การบูรณาการองคความรูทางวิชาชีพและสาขาวิชาเอก เพื่อการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการดูแลจากอาจารยพเี่ ลี้ยงประจําสถานศึกษา
และอาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัย มีการสัมมนากอนออกฝกปฏิบัติการสอนเพื่อวางแผนและเตรียมการ
มีการสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการสอน เพื่อวิเคราะหและแกปญหาทีเ่ กิดขึ้น การสัมมนาหลังฝก
ปฏิบัติการสอน เพื่อสรุปผลการฝกปฏิบัติ
2. กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.1 วิชาชีพเฉพาะสาขาบังคับ
437310 ความปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Industrial Safety and Accident Prevention
กฎเกณฑและระเบียบแบบแผนดานมาตรการความปลอดภัยในงานชางอุตสาหกรรม ทั้งใน
โรงเรียนและโรงงาน การปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อปองกันอุบัติเหตุ การปองกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการทํางานของเครื่องจักรกล
ตาง ๆ เชน เครื่องปมโลหะ เครื่องเจาะ เครือ่ งกลึง และความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา
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437311 การบริหารจัดการพลังงาน
2(2-0-4)
Energy Management
ความรูพื้นฐานพลังงาน วิวฒ
ั นาการพลังงาน พลังงานกับชีวิตประจําวัน สถานการณพลังงาน
ปจจุบัน ทรัพยากรพลังงานและการอนุรักษ พลังงานหมุนเวียน การวิเคราะหการใชพลังงานและการ
วางแผนประหยัดพลังงาน ทางเลือกในการใชวิธีการประหยัดพลังงานที่เหมาะสม
437312 การจัดองคการและการบริหารอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
Organization and Industrial Management
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานอุตสาหกรรมและการประกอบอาชีพอิสระ การจัดตั้ง
องคกรธุรกิจอุตสาหกรรม การแสวงหาแหลงเงินทุนในการประกอบการ การบริหารการเงินระบบ
โครงการ การวางแผนและควบคุมการผลิต การสงเสริมกิจกรรมการตลาดสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม การ
บริหารบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรม เทคนิคการทํางานรวมกันอยางมี ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา
ปญหาการบริหารงานอุตสาหกรรม
437320 คณิตศาสตรและสถิติ สําหรับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Mathematical and Statistics for Industrial
การใชคณิตศาสตรในการแกปญหาทางอุตสาหกรรมโดยการประยุกตของ Calculus, Algebra,
trigonometry และการใชสถิติในการควบคุมกระบวนการผลิต (SPC)
437421 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบื้องตน
3 (3-0-6)
Basic Industrial Business and Operation
ระบบการเงินและการบัญชีเบื้องตน การวิเคราะหตนทุนเพื่อการวางแผนการควบคุมคาใชจาย
ในการดําเนินการธุรกิจ การลงทุนอยางมีเหตุผล ตลอดจนการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนใน
โครงการ และการจัดทําแผนธุรกิจ
437490 การศึกษาอิสระ
2 (1-2-5)
Independent Study
เสนอผลงานทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือจัดทําโครงงานในสาขาวิชาเอก โดยนํา
ความรูและเทคนิควิธีการตาง ๆ มาประยุกตใชในการแกปญหาหรือการสรางสรรคประดิษฐคดิ คน
สิ่งใหม ๆ ที่จะทําใหเกิดประโยชนกับการเรียนการสอน การฝกอบรมหรือเกี่ยวกับงานทางดาน
อุตสาหกรรมภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
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2.2 วิชาชีพเฉพาะสาขาเลือก
308243 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3-0-6)
Elementary Electronics
บุรพวิชา : 308101
การวิเคราะหวงจรไฟฟา ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับสารกึ่งนําและสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส : ไดโอด ทรานซิสเตอร เฟท และออปแอมป วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน :
วงจรแตงรูปสัญญาณ ออสซิลเลเตอร วงจรพัลส
308244 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
1 (0-3-0)
Elementary Electronics Laboratory
บุรพวิชา : 308243 หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกสโปรแกรมจําลองการทํางานทาง
อิเล็กทรอนิกสและปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
308246 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3(2-3-4)
Introductory Digital Electronics
แนวคิดดิจิทัลเบื้องตน ระบบเลขฐาน ลอจิกเกท วงจร ตรรกะเชิงผสมและเทคนิคการลด
รูป การดําเนินการทางคณิตศาสตรและวงจร ตัวเขารหัส ตัวถอดรหัส มัลติเฟล็กเซอรและดีมัลติเพล็ก
เซอร มัลติไวเบรเตอร ฟลิปฟลอป วงจรตรรกะเชิงลําดับ วงจรนับวงจรเรจิสเตอรเลื่อน หนวยความจํา
การเชื่อมตอกับแอนาลอก ปฏิบัติการดิจิทลั เนนการใชไอซีสําหรับรูปและโปรแกรมจําลองการทํางาน
308247 การออกแบบวงจรดิจิทัล
3 (2-3-4)
Digital Electronics Design
บุรพวิชา : 308246
อุปกรณลอจิกแบบโปรแกรมได การออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสม การออกแบบวงจรตรรกะ
เชิงลําดับ การเชื่อมตออุปกรณภายนอก การสื่อสารขอมูลดิจิทัลเบื้องตน การเขียนโปรแกรม VHDL
ปฏิบัติการดิจทิ ัล เนนการใช FPGA หรือ CPLD และเขียนโปรแกรม VHDL
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310222 การโปรแกรมภาษาซี
3 (2-2-5)
C Programming
เงื่อนไข : ตองไมใชนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสรางและการวิเคราะหงานเบื้องตน ปรัชญาและ
จุดมุงหมายของภาษาซี ระบบและกระบวนการในการแปลโปรแกรมตนฉบับภาษาซีเปนภาษาเครื่อง
องคประกอบของโปรแกรม ไดแก คําสําคัญ ตัวบงชี้ คาคงที่ คาคงที่ตัวอักขระ เครื่องหมายดําเนินการ
และเครื่องหมายวรรคตอน ขอมูลชนิดพื้นฐาน ตัวแปร และนิพนธ โครงสรางควบคุมการทํางาน ไดแก
โครงสรางแบบเรียงลําดับ โครงสรางแบบมีการเลือก และโครงสรางแบบทําซ้ํา การออกแบบโปรแกรม
ชนิดทํางานจากบนลงลาง การสรางฟงกชันและโปรแกรมยอย การเรียกใชฟงกชันมาตรฐานจาก
โปรแกรมหองสมุด โครงสรางขอมูลแบบแถมลําดับ ตัวชี้ และขอมูลชนิดสายอักขระ โครงสรางขอมูล
ชนิดผูใชกําหนดเองและการดําเนินการ การขอจัดสรรเนื้อที่ในหนวยความจํา การดําเนินการกับแฟม
ขอมูลเบื้องตน
437350 คอมพิวเตอรชว ยออกแบบและวิเคราะหวงจร
3(2-2-5)
Computer Aided circuit Analysis and Design
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานออกแบบวงจรไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
การวิเคราะหแบบ การคํานวณ ตลอดจนการจําลองวงจรไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ทั้งที่เปนวงจร
แอนาล็อก ดิจทิ ัล และวงจรแบบผสม
437351 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
Computer-Aided Drafting and Design
หลักการนําซอฟทแวรในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร มาชวยในการออกแบบและเขียนแบบ
โดยใชระบบมาตรฐานสากล หลักการสรางรูปทรงเรขาคณิต เสนตรงเสนโคง การสรางเลเยอร
การกําหนดขนาด ตัวอักษร การสรางลายตัด Model space และ Paper space การแกไขภาพ การสราง
แบบภาพฉาย ภาพเหมือนจริง และภาพ 3 มิติ
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437352 การโปรแกรมซีเอ็นซี
3 (2-2-5)
CNC Programming
สวนประกอบและหนาที่ของเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC ระนาบและพิกดั ของเครื่องกัดและ
เครื่องกลึง CNC การเขียนโปรแกรมเบื้องตน (DIN/ISO) จุดอางอิงและการชดเชยความยาวเครื่องมือตัด
การปฏิบัติงานกับเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC กฎความปลอดภัย การบํารุงรักษาเครื่องกัดและ
เครื่องกลึง CNC พื้นฐานของระบบการผลิต ชนิดเครื่องมือกลในการตัด ปาดผิว ความหมายของระบบ
ควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร พารามิเตอรที่มีผลกระทบตอการตัดปาดผิว ระบบการเคลื่อนที่และ
ทิศทางการเคลื่อนที่ อุปกรณและชิน้ สวนของเครื่องจักรในระบบการวัด โครงสรางของระบบโปรแกรม
ซีเอ็นซี เทคโนโลยีการโปรแกรมดวยมือ การโปรแกรมอัตโนมัติดวยคอมพิวเตอร
437353 การใชคอมพิวเตอรชวยการออกแบบและการผลิตเบื้องตน
3 (2-2-5)
Introduction to CAD/CAM
บุรพวิชา : 437352 การโปรแกรมซีเอ็นซี
พื้นฐานระบบปฏิบัติงานของ UNIX, UG/GATE WAY การทํางานดวยระบบ CAD
การออกแบบระบบใน 3 มิติดวยคอมพิวเตอร การจัดเก็บขอมูลในระบบ 3 มิติ การแกไข Post
Processor การสงถายขอมูลจากระบบ CAD ไป CAM การคํานวณและจําลองการผลิตชิ้นงาน
ในระบบ 3 มิติดวยคอมพิวเตอร การฝกบนเครื่อง CNC ดวยโปรแกรม CNC จาก Unigraphics
437360 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3(3-0-5)
Electric Circuit Analysis
ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ ทฤษฎีโครงขาย
(Network Theorems) ไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ คุณลักษณะทางไฟฟาและผลตอบสนองตอ
ไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับของวงจรตัวตานทาน คาปาซิเตอร และอินดักเตอร วงจรแมเหล็กไฟฟา
กําลังไฟฟากระแสสลับ วงจรเรโซแนนซ ฟลเตอร พารามิเตอรของวงจรสองทางเขาออก (Two-Port
Parameters) กระบบไฟฟาโพลีเฟส วงจรทรานสฟอรเมอร วงจรคับเปล สัญญาณไฟฟาที่ไมเปนรูปคลื่น
ไซนและฮารโมนิกส
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437361 สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-5)
Electromagnetic Field and Electric Field
แรงและพลังงานในสนามไฟฟาสถิต กฎของคูลอมบ กฎของเกาซ สนามศักดาไฟฟาสถิต
โปลาไรเซชัน สภาวะรอยตอ ไดอิเล็กตริกและตัวเก็บประจุ กระแสและสนามแมเหล็กคงที่
ความตานทานความหนาแนนกระแสแบบพา แบบแพรซึ่มและแบบนํา กฎของแอมแปรเซอรคิทกัล
กฎของไบออท-สวารท การเปนแมเหล็ก แมเหล็กไฟฟาเหนีย่ วนําและพลังงานในสนามแมเหล็ก
การเหนีย่ วนําดวยตัวเองและการเหนี่ยวนํารวม สมการของแมกซเวล คลื่นแมเหล็กไฟฟา แนะนําเบื้องตน
เกี่ยวกับสายสงสัญญาณ ทอนําคลื่นและสายอากาศ
437362 อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Electronics
สารกึ่งตัวนํา ลักษณะสมบัติและการประยุกต ไดโอดแบบตาง ๆ ที่ทําจากสารกึ่งตัวนํา
ทรานซิสเตอรแบบไบโพลา ทรานซิสเตอรแบบฟลดเอ็ฟเฟค การกําหนดจุดทํางานของทรานซิสเตอร
การใชงานทรานซิสเตอรแบบสวิตชิ่ง วงจรขยายสัญญาณเบื้องตน วงจรขยายกําลัง วงจรควบคุมแรงดัน
และกระแส ลักษณะสมบัติและการประยุกตใชงานเบื้องตนของออปแอมป วงจรรวมที่นาสนใจ
ปฏิบัติการตาง ๆ ภายใตหัวขอการบรรยาย
437363 การออกแบบและวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronics Circuit Analysis and Design
การประยุกตออปแอมปจริงและอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสอื่น ๆ การลดสัญญาณรบกวนและ
วิธีลงกราวดในวงจรอิเล็กทรอนิกส พฤติกรรมของสัญญาณในสายตัวนําและบัสบนแผนวงจรพิมพ
ตัวอยางการออกแบบวงจรอนาลอกและดิจทิ ัล เนนการประยุกตในงานอุตสาหกรรม การควบคุมและการ
สื่อสารพื้นฐานของวิธีการและกลยุทธการออกแบบอยางเปนระบบ ปฏิบัติการตาง ๆ ภายใตหวั ขอการ
บรรยาย
437454 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรสําหรับงานอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)
PLC Programming for Industrial
โครงสรางพื้นฐานของระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร ความรูเบื้องตนดาน
ฟงกชั่นลอจิกและสมการบูลีน ลักษณะและคุณสมบัตทิ ี่สําคัญของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
การใชคําสั่ง ฟงกชั่นตาง ๆ ภายในโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรมควบคุม
การทํางานของระบบควบคุมแบบลอจิกและแบบ Aequence โดยใชภาษา LAD, STLและ CSF การจัดทํา
เอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมที่สรางขึ้น หลักการในการพิจารณาเพื่อการเขียนโปรแกรมควบคุม
ใหทํางานไดอยางปลอดภัย
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437455 เครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพ
3 (2-2-5)
Engineering Metrology
การตรวจสอบคุณภาพดวยเครื่องมือวัด บรรทัดเหล็ก วงเวียนถายทอดขนาดเวอรเนียรคาลิป
เปอร ฉาก ใบวัดมุม ไมโครมิเตอร ไดอัลเกจ พิกดั งานสวม ISO ฟลเลอรเกจ เกจสอบรัศมี เกจแทง
เทียบขนาด เกจกามปู ปลั๊กเกจ หัววัดฟนเกลียว แทงเกจวัดเกลียว หลักและหนาที่ของเครื่องมือวัด
สามแกน การสอบเทียบหัววัด เทคนิคการวัดขั้นพืน้ ฐาน การปรับศูนยชิ้นงานกอนการวัด โปรแกรม
การคํานวณ ความปลอดภัยและการบํารุงรักษา
437464 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(2-2-5)
Power Electronics
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังเชนไดโอด ทรานซิสเตอรกําลัง มอสเฟต เอสซีอาร ไทรแอค
จีทีโอ ไอจีบีที หลักการทํางานของคอนเวอรเตอรแบบไมมีและมีการควบคุม ตัวควบคุมแรงดันไฟสลับ
ดีซีชอปเปอร อินเวอรเตอร ไซโคลคอนเวอรเตอร ตัวอยางการประยุกตในงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติการ
ตาง ๆ ภายใตหัวขอการบรรยาย
437465 ระบบควบคุมปอนกลับ
3(3-0-6)
Feedback control System
บุรพวิชา : การออกแบบและวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
ระบบเชิงเสน สวนประกอบของระบบเชิงเสนในความหมายของสมการอนุพันธและ
การแปลงรูปลาบลาซ โมเดลของระบบและสมการโอนยาย แผนภาพบล็อก และกราฟ ทางเดินของ
สัญญาณ การควบคุมพื้นฐาน และการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม การแบงประเภทของระบบ
ควบคุมปอนกลับ การวิเคราะหทางเดินของราก การวิเคราะหผลตอบสนองทางความถี่ การชดเชย
แอนาล็อก คอมพิวเตอรและการเลียนแบบของจริง
437466 วงจรขยายเชิงดําเนินการขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Operational Advanced
บุรพวิชา : 437465 ระบบควบคุมปอนกลับ, 437362 อิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม
ประมวลเรื่องการพัฒนาวงจรขยายสัญญาณไฟตรงจนถึงออปแอมป การพักงานของ
ออปแอมป ในลักษณะวงจรรวมเชิงเสน การประยุกตใชงานออปแอมป เทคนิคการคํานวณในวงจร
แอนาล็อก ออปแอมปในระบบควบคุมแบบอัตโนมัติและในเครื่องมือวัด การประยุกตใชในลักษณะ
ไมเชิงเสนและการกรองสัญญาณ การประยุกตใชงานของออปแอมปในงานอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ OTA
เบื้องตน
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534201 วงจรไฟฟา 1
3(3-0-6)
Electric Circuit I
องคประกอบวงจร การวิเคราะหปมและตาขาย วงจรสมมูลของเทวินนิ และนอรตนั
ผลตอบสนองตอภาวะชั่วครูข องวงจรกระแสตรงและสถานะอยูตวั ของกระแสสลับไซนูซอยด แผนภาพ
เฟสเซอร วงจรสามเฟส
534202 วงจรไฟฟา 2
3(3-0-6)
Electric Circuit II
บูรพวิชา : 534201 วงจรไฟฟา 1
การแปลงลาปลาซ การวิเคราะหวงจรไฟฟาในโดเมนความถี่ ผลตอบสนองความถี่ของ
วงจรไฟฟา วงจรแมเหล็กไฟฟาเบื้องตน หมอแปลงไฟฟา วงจรไฟฟาแบบสองชองทาง การแปลงยูริเยร
วงจรกรอง
534203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม
3(2-3-4)
Computer Programming for Engineering
แนวคิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร สวนประกอบและการทํางานของคอมพิวเตอร ความสัมพันธ
ระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสการออกแบบโปรแกรมและ
การพัฒนาการแกไขปญหาดวยขั้นตอนวิธี การเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวยภาษาระดับสูง
534204 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Electronics
คุณสมบัติของกระแสและแรงดันของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วงจรพืน้ ฐานทางดาน
อิเล็กทรอนิกส ทรานซิสเตอร เฟต วงจรขยาย วงจรขยายเชิงดําเนินการและการประยุกตในวงจรเชิงเสน
และไมเชิงเสน ออสซิลเลเตอร วงจรขยายกําลัง แหลงจายกําลัง อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน
534207 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1
Electrical Engineering Laboratory I
บูรพวิชา : 534201, 534211 หรือตามมติของภาควิชาฯ
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับวิชา 534201 และ 534211

1(0-3-0)
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534211 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
หนวยและเครือ่ งมือมาตรฐาน การซีลด ความปลอดภัย ความเที่ยงตรง การวัดแรงดัน กระแส
และกําลังงาน การวัดอิมพีแดนซที่ความถี่สูงและต่ําทรานสดิวเซอร การวัดทางแมเหล็ก การวัดโดย
เทคนิคเชิงเลข สัญญาณรบกวนเทคนิคในการทําใหอัตราสวนสัญญาณกับสัญญาณรบกวนดีขึ้น
534212 วงจรดิจติ อลและตรรกะ
3(3-0-6)
Digital Circuit and Logic Design
การแทนจํานวนเลข ลอจิคเกท และพีชคณิตบูลีน คอมบิเนชันแนลลอจิค ฟลิปฟลอบ
การคํานวณเชิงตัวเลขและวงจรการคํานวณ การนับและการบันทึกกลุมไอซีแบบลอจิก วงจรเอ็มเอส
ไอลอจิก การแปลงสัญญาณจากอนาลอกเปนดิจิตอลและจากดิจิตอลเปนอนาลอก อุปกรณหนวยความจํา
แนะนําไมโครโพรเซสเซอรและคัสตอมไอซี
534308 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2
Electrical Engineering Laboratory II
บูรพวิชา : 534302, 534204 และ 534211 หรือตามมติของภาควิชาฯ
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับวิชา 534302, 534204 และ 534211

1(0-3-0)

534313 ไมโครคอมพิวเตอรและไมโครโปรเซสเซอร
3(3-0-6)
Microcomputer and Microprocessor
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร หนวยความจํา ซีพียู หนวยรับขอมูลและสงออกขอมูล
การโปรแกรมดวยภาษาเครื่อง ชุดคําสั่ง ภาษาแอสเซมบลี ภาษาเครื่องฮารดแวรของไมโครคอมพิวเตอร
และไมโครโปรเซสเซอร ซีพียู บัส หนวยความจํา หนวยรับและสงขอมูล เทคนิคการอินเตอรเฟสและ
การเขียนโปรแกรมควบคุมการอินเตอรเฟสกับอุปกรณรายรอบ การออกแบบซอฟตแวร ระบบเวลาจริง
และการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมระบบ ไมโครคอมพิวเตอรและไมโครโปรเซสเซอร

30
19. การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกาํ หนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
19.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอ ยกวา 5 คน โดยมี
คุณวุฒิเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
19.2 ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีตํารา เอกสาร ประกอบการสอน
ทุกรายวิชาและมีฐานขอมูลวารสารที่เกี่ยวของตลอดจนโสตทัศนูปกรณ
19.3 ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา จัดใหมีนกั ศึกษาประจําตัวนิสิต
และอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรที่สามารถใหคําแนะนําไดตลอดเวลา
19.4 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการประเมินรอยละการมีงานทํา การศึกษาตอและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
19.5 ประเด็นอื่น ๆ ประกันคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
20. การพัฒนาหลักสูตร
ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
20.1 อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา
20.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
20.3 จํานวนของนิสิตที่จบตามเวลา
20.4 รอยละการมีงานทํา
20.5 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
20.6 ความพึงพอใจของผูเรียนตอหลักสูตรตอการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
20.7 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุก ๆ ระยะ 3 ป กําหนดการประเมินครั้งแรก ป 2551
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