
 

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 

  ระดับปริญญาตรี4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

  ระดับปริญญาตรี 2-3 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศา

สตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) 

  ระดับปริญญาโท 2 ปหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

ประยุกต 

ช่ือหลักสูตร  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส(ตอเนื่อง) 
Bachelor of Industrial Technology Program in 

Electronics Technology 

ปรัชญา 

 ผลิตวิศวกรและนักเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนา

อุตสาหกรรม แบบพ่ึงตนเองท่ียั่งยีน 

ความสําคัญ/จุดเดนของหลักสูตร 
 เปนหลักสูตรที่มุงสงเสริมใหมีการพัฒนาทางดาน

อาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และสาขาอื่น ๆ ที่

เก่ียวของ ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชน ที่

สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบเทาไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามรถในการคิด 

วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามาถเชิงบูรณาการ

ในงานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐที่ตอบสนองตอความ

ตองการของชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศ 

3. เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณฑิ ตที่ มี คุ ณ ธ ร รมจ ริ ย ธ ร รมและ

จรรยาบรรณในสายวิชาขีพ 

โครงสรางภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์

สาขาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ (ตอ่เนื�อง) 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสป์ระยกุต ์

แขนงวิชาโทรคมนาคม 

แขนงวิชาเครื�องมือวดัและควบคมุ 

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ 

แขนงวิชาโทรคมนาคม 

แขนงวิชาเครื�องมือวดัและควบคมุ 

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ 

แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุ

และโทรทศัน์ 

โครงรางหลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเน่ือง) 



จํานวนหนวยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร 85 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 
 โครงสร า งหลักสูตร แบ ง เปนหมวดวิช าที่

สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

1.) หมวดวิชาท่ัวไป 15 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาภาษา 6 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 

  - กลุมวิชามนุษศาสตร 3 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

3 หนวยกิต 

2.) หมวดวิชาเฉพาะ 64 หนวยกิต 

  2.1) กลุมวิชาแกนบังคับ 34 หนวยกิต 

  2.2) กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชา 30 หนวยกิต 

      - วิชาบังคับ 24 หนวยกิต 

      - วิชาเลือก 6 หนวยกิต 

 

แผนการศึกษา 

ชั้นปที ่1 
21 หนวยกิต 

21 หนวยกิต 

ชั้นปที ่2 
22 หนวยกิต 

22 หนวยกิต 
 

อาจารยประจําหลักสูตร  
ผศ. มนตรี เข็มราช ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

อ. สมเด็จ นอย

สวย 

ค.อ.ม. (ไฟฟา 

ผศ. สมชาย สาลี

ขาว 

M.Sc. 

(Communication 

Engineering) 

รศ. สืบศักดิ ์ พันธุ

ไพโรจน 

ค.อ.ม. (ไฟฟา) 

รศ. พูนศักดิ์ เอือ้ดุล

เดชา 

ค.อ.ม. (บริหาร

อาชีวศึกษา) 

ผศ. ชาญชัย  กุศล

จิตกรณ 

ค.อ.บ. (ไฟฟา) 

ผศ. ณรงค บัณฑิตย ค.อ.ม. (บริหาร

อาชีวศึกษาและ

เทคนิคศึกษา) 

อ. ดํารงเกียรติ แซ

ลิ้ม 

วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

อ. สามัญ คาํภา

แกว 

Dimplom-

Ingenieur 

(Control 

Engineering) 
 

 

จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร 
รหัสแรกเขา ชั้นป จํานวน 

2557 1 109 

2556 2 100 

2555 3 218 
 

สถานที่ตั้งและหองปฏิบัติการ 

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 

 

 

 

 

 

 


