
 

ประวัติ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) เปนสวนงาน

เทียบเทาคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา

พระนครเหนือ แรกกอตั้งขึ้นจากโครงการความรวมมือทาง

เศรษฐกิจและวิชาการระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมันในป  พ .ศ. 2502 โดยจัดตั้ ง เปน 

“โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ” (เทคนิคไทย - เยอรมัน)

ปจจุบัน วิทยาลัยไดจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปริญญาตรี และปริญญาโท 

 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเปน

ภาควิชาหนึ่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการ

เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และระดับ

ปริญญาโท 1 หลักสูตรดังนี้ 

  ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

  ระดับปริญญาตรี 2-3 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

   

  ระดับปริญญาโท 2 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

ประยุกต 

ช่ือหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
Bachelor of Engineering Program in Electronics 

Engineering Technology 

ปรัชญา 

 ผลิตวิศวกรดานเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสที่

สามารถพึ่งตนเอง และพัฒนาอุตสาหกรรมไดอยางยั่งยืน 

ความสําคัญ/จุดเดนของหลักสูตร 
 เปนหลักสูตรที่มุงสงเสริมใหมีการพัฒนาทางดาน

อาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและสาขาอืน่ๆ ที่

เก่ียวของ ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชนที่จบ

การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือไมต่ํากวา

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาไดมีโอกาสศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาท่ีสูงขึ้นไป 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะ

ในทางวิชาชีพวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกสไดอยางถูกตอง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งทางดานทฤษฎีและทาง

ปฏิบัต ิ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการวิจัย พัฒนา 

และปรับปรุงเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสทั้ง 4 แขนง

วิชาคือ แขนงวิชาโทรคมนาคม แขนงวิชาคอมพิวเตอร         

แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดและระบบอัตโนมัติ และแขนง

วิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศนที่มีอยูใหดียิ่งขึ้น 

และสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการประยุกตใช

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการของชุมชน สังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนัก

ถึงจรรยาบรรณในสายวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธและความ

รับผิดชอบตอหนาทีแ่ละสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส 



โครงสรางภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส  

 
 

 

จํานวนหนวยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร 147 หนวยกิต 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 โครงสร า งหลักสูตร แบ ง เปนหมวดวิช าที่

สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 1.1 วิชาบังคับ 

  ก. กลุมวิชาภาษา 

  - วิชาบังคับ 

   - วิชาเลือก 

  ข. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
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หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

 

หนวยกิต 

  ค. กลุมวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

  ง. กลุมวิชาพลศึกษา 

 1.2 วิชาเลือกในหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.1 กลุมวชิาพื้นฐานทาง

วิทยาศาตร 

 - วิชาบังคับ 

 2.2 กลุมวชิาพื้นฐานทาง

วิศวกรรม  

 - วิชาบังคับ 

 2.3 กลุมวชิาบังคับเฉพาะ

แขนง 

 - วิชาบังคับ 

 2.4 กลุมวชิาประสบการณ

ชีวติ 

 - วิชาบังคับ 

 2.5 กลุมวชิาเลือกเฉพาะ

แขนง 

 - วิชาเลือก 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 

  - วิชาเลือก 
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หนวยกิต 

 

หนวยกิต 

หนวยกิต 
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หนวยกิต 
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หนวยกิต 
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หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

แผนการศึกษา 

 
โทรคมนาคม 

(หนวยกิต) 

เคร่ืองมือวัด 

(หนวยกิต) 

คอมพวิเตอร 

(หนวยกิต) 

ชั้นปที ่1 
20 20 20 

21 21 21 

ชั้นปที ่2 
18 21 21 

21 21 21 

ชั้นปที ่3 
21 20 20 

21 20 20 

ชั้นปที ่4 
6 6 6 

19 18 18 
 

 

 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

สาขาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ (ต่อเนื�อง) 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ประยกุต ์

แขนงวิชาโทรคมนาคม 

แขนงวิชาเครื�องมือวดัและควบคมุ 

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ 

แขนงวิชาโทรคมนาคม 

แขนงวิชาเครื�องมือวดัและควบคมุ 

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ 

แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุ

และโทรทศัน์ 



อาจารยประจําหลักสูตร  
รศ. ประกาศิต 

ตันตอิลงการ 

M.Sc. (Communication 

Engineering) 

ผศ. โอภาส ศิริ

ครรชิตถาวร 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

อ. อินทวด ี  

จันทรทักษิโณ

ภาส 

M.Sc. (Communication 

Technology) 

รศ. อุดม  จีน

ประดับ 

MS.AVIONIQUE  

รศ. ชาญวิทยตั้ง

สิริวรกุล 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

อ. ชายชาญกุศล

จิตกรณ 

วท.ม. (วิศวกรรมระบบ

ซอรฟแวร) 

ผศ. ศิริวัฒนหงษ

ทอง 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

ผศ.ดร. รัตนากร   

ผดุงถิ่น 

Ph.D. ( Power Electrical 

Engineering) 

ดร. พินันทา   

ฉัตรวัฒนา 

ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) 

ดร. ประเสริฐศักดิ์  

เตียวงศสมบัต ิ

Ph.d. (HCI & Robotics) 

 

จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร 
รหัสแรกเขา ชั้นป จํานวน 

2557 1 230 

2556 2 246 

2555 3 148 
 

สถานที่ต้ังและหองปฏิบัติการ 

o อาคาร 62  ชั้น 4 และ 5  

o หองประลองระบบควบคุมอัตโนมัติ 

o หองประลอง PLC 

o หองประลองการควบคุมกระบวนการ 

o หองประลองการวัด และการควบคุมคาทาง

อุตสาหกรรม  

o หองปฏิบัติการไฟฟาเบื้องตน  

o หองประลองอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนและเคร่ืองมือ

วัดทางไฟฟา  

o หองประลองเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม  

o หองปฏิบัติการเขียนคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 


