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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ    วิศวกรรมศาสตร 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร 25430091100874 

ชื่อหลักสตูร 

ภาษาไทย: หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา      

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

 

2.   ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

      ชื่อยอ: วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 

      ชื่อยอ: B.Eng. (Electrical Engineering) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา  

 1. วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

 2. วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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     ปริญญาตรีปฏิบตัิการ 
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7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในปการศึกษา 2567 

 

8.  อาชีพท่ีประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

วิศวกรไฟฟาสามารถประกอบอาชีพไดหลายลักษณะท้ังในภาครัฐ และเอกชน ดังตอไปนี้ 

 8.1 วิศวกร 

 8.2 นักวิจัย 

 8.3 อาจารย 

 8.4 ผูประกอบการ 

 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 
 

วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

ลำดับ

ท่ี 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา  

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา เลขประจำตัว

ประชาชน 

1 รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2541 สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2547 สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาคุณ 

ทหารลาดกระบัง 

Ph.D. (Information and 

Communication  

Technologies), 2553 

Polytechnic University  

of Turin, Italy 

2 ผศ.ดร.ปฐมทัศน จิระเดชะ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 

2534 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

xxxxxxxxxxxxx 

MS. (Electrical  

Engineering), 2537 

Oklahoma State  

University, USA 

Ph.D. (Electrical  

Engineering), 2545 

Oklahoma State  

University, USA 
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ลำดับ

ท่ี 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา เลขประจำตัว

ประชาชน 

3 อ.ดร.ธนาธิป สุมอ่ิม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2539 มหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

M.Eng. (Electric Power 

System Management), 2545 

Asian Institute of 

Technology, Thailand 

Ph.D. (Electronic and 

Computer Engineering), 2552 

Brunel University, UK 

 

วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับ

ท่ี 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา  

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา เลขประจำตัว

ประชาชน 

1 ผศ.ศิริพงษ ฉายสนิธ วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส), 

2536 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตเทเวศร 

xxxxxxxxxxxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2542 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2 อ.ธานินทร ดวงจันทร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2539  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบรุี 

xxxxxxxxxxxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3 ผศ.ดร.สุนิศา คุณารักษ วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม), 2546  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 

พระจอมเกลาธนบุรี 

xxxxxxxxxxxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2548 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร), 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 

พระจอมเกลาธนบรุี 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

     11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจในยุคโครงสรางทางสังคมของโลกในศตวรรษท่ี 21 มีความ

สลับซับซอน ในอดีตจากสังคมไทยเปนสังคมขนาดเล็ก มีวิถีชิวิตท่ีเรียบงาย มีการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ปจุจบัน

สังคมไทยกลายเปนสังคมท่ีผูคนตางอพยพมาหางานทำในเมือง มีการแขงขันสูง ผูคนมีความเปนตัวเองสูง    

ยกยองความสำเร็จในชีวิตดวยวัตถุ ทำใหมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การเมือง และ

การศึกษา กระแสแหงการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 สงผลใหประเทศตางๆ เริ่มมีการปรับตัว

ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีใชในการขับเคลื่อนประเทศ 

ความกาวหนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมีรากฐานมาจากความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตไอซี ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกดาน และในชวงทศวรรษท่ี

ผานมาจากการคาดการณในอนาคต มีหลักฐานบงบอกวาคุณลักษณะสำคัญของผลกระทบดังกลาวมีลักษณะ

ของการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วและรุนแรง (Disruptive Changes) กลาวคือการนำเทคโนโลยีใหมเขาไปใช

ในงานตางๆ แทนเทคโนโลยีเกาไดในระยะเวลาอันสั้น สงผลตอระบบเศรษฐกิจในทุกระดับ ท้ังในระดับบุคคล

และกลุมบุคคล ลักษณะงานและแหลงรายรับมีลักษณะของการกระจาย เนื่องจากเทคโนโลยีทำใหแตละคนมี

ทางเลือกของตัวเองมากข้ึน มีความพยายามในการสรางธุรกิจของตัวเองในลักษณะของบริษัทสรางใหม (Start-

up Company) จำนวนมากท่ัวทุกมุมโลก สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลง

แบบรวดเร็วและรุนแรงนี้ยังสงผลตอระบบการศึกษาโดยตรงในทุกระดับ ดังนั้นจึงมีความจำเปนในการปรับปรุง

หลักสตูรเพ่ือใหสามารถสรางบุคลากรทามกลางสถานการณของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

ในยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ไดมีการกำหนดวิสัยทัศนและแนวทางการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การดูแลสิ่งแวดลอมท่ีนำไปสูเปาหมาย “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” โดยหัวใจ

สำคัญในการนำไปสูเปาหมายดังกลาวคือ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนไทยใหเปนกำลังในการสราง

ความม่ังค่ัง อยางม่ันคงและยั่งยืน โดยกำหนดไวในยุทธศาสตรท่ี 3 เรื่องการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย โดยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษยวาเปนปจจัยสำคัญในการนำพาประเทศไปสู

การเปนประเทศพัฒนา จึงไดกำหนดเปาหมายวาคนไทยในอนาคตตองเปนมนุษยท่ีมีความพรอมท้ังกาย ใจ 

สติปญญา สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต และมีทักษะของการดำเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมท่ีมีพลวัตสูง จากผลของความกาวหนาทางเทคโนโลยี การกำหนดยุทธศาสตรดังกลาวนี้มีผลกระทบ

โดยตรงตอการจัดการศึกษาของหลักสูตรตางๆ ท่ีเปดสอนอยูในมหาวิทยาลัยตางๆ รวมท้ังหลักสูตร

วิศวกรรมไฟฟา 

ยุทธศาสตรของการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 

ปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 ท่ี มีเปาหมายเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SGDs) และผลักดันใหประเทศพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง 

โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวไดเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 5 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ

เพ่ิมข้ึนไมต่ำกวารอยละ 2.5 ตอป โดยไดมีการกำหนดประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสำคัญ อาทิเชน การเพ่ิม

ศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมท่ีมีศักยภาพในปจจุบัน ใหตอยอดไปสูฐานการผลิตและบริการท่ีใช
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เทคโนโลยีท่ีเขมขนและมีนวัตกรรมมากข้ึน ควบคูกับการวางรากฐานเพ่ือสรางและพัฒนาภาคการผลิตและ

บริการสำหรับอนาคต ท้ังในดานการเตรียมศักยภาพคนและโครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจนการสรางกลไกและ

เครือขายความรวมมือของธุรกิจในลักษณะเชิงคลัสเตอร (Cluster) การกำหนดแผนระดับชาติดังกลาวนี้สงผล

โดยตรงตอหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา ซ่ึงเปนกลไกหนึ่งของชาติในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสื่อสาร 

สารสนเทศ ดิจิทัล คอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกส ท่ีจะสนับสนุนแผนระดับชาติดังกลาว 

โค รงการ พัฒ นาระ เบี ย งเศรษฐ กิจภ าคตะวัน ออก  (Eastern Economic Corridor 

Development: EEC) เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตรของชาติ ภาครัฐยังไดจัดทำโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) 

ซ่ึงจะชวยขับเคลื่อนประเทศไทยเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 และสงตอถึงโครงการไทยแลนด 4.0 เพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการปรับคาแรงข้ันพ้ืนฐานใหสูงข้ึน 

และมีการจางแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมข้ึน ทำใหภาคเอกชนบางสวนเริ่มทำการปรับตัวและมีแผนท่ี

จะนำระบบอัตโนมัติเขามาทำงานรวมกับแรงงานคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และลดปญหาการขาด

แคลนแรงงานในอนาคต ท้ังนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวจำเปนตองใชบุคลากรดานเทคโนโลยีสื่อสาร 

สารสนเทศ ดิจิทัล คอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสงผลโดยตรงตอการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา

ใหเหมาะสมกับความตองการ 

ตามสถานการณความตองการกำลังคนจะเห็นวาระบบเศรษฐกิจในยุคปจจุบันและอนาคต 

ตั้งอยูบนฐานของการใชเทคโนโลยี สงผลใหมีความตองการกำลังคนจำนวนมากในดานวิทยาศาสตร 

วิ ศ วก รรมศาสต ร  เท ค โน โลยี  แ ละค ณิ ตศาสต รห รื อ  STEM (Science Technology Engineering 

Mathematic) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟาเปนหนึ่งในหลักสูตรท่ีผลิตกำลงัคนในดานนี้ และจากขอมูลท่ีไดสำรวจ

จากผูใชบัณฑิตแสดงใหเห็นถึงความตองการบุคลากรทางวิศวกรรมไฟฟาท่ีมีความรู และทักษะการประยกุตใช

เทคโนโลยีใหเหมาะกับการใชงาน และความตองการของประเทศ พรอมทักษะความพรอมในการทำงาน จึงมี

ความจำเปนในการปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพ่ือการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายใน

การพัฒนาแผนตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาขางตน อีกท้ังยังสอดคลองกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร และของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเชนกัน 
 

     11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากสถานการณการเขาสูสังคมฐานขอมูล และการสื่อสารไรพรมแดน เทคโนโลยีสื่อสาร

สารสนเทศ ดิจิทัลและคอมพิวเตอร สงผลใหเกิดการเก็บสะสมขอมูลดานตางๆ และการคนพบองคความรูใน

ดานตางๆ ท่ีสามารถนำไปใชในการพัฒนาตนเองและสังคม โดยสังคมในปจจุบันประชาชนตางพึงพาขอมูล 

ขาวสาร และองคความรูจากฐานขอมูลเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ในรูปของบริการผานทางแอปพลิเคชันบนอุปกรณ

พกพา ท้ังนี้ความกาวหนาของเทคโนโลยีสื่อสาร สารสนเทศ ดิจิทัลและคอมพิวเตอร สงผลใหเกิดการใชงานใน

ลักษณะของแพลตฟอรมเทคโนโลยีเรียกวาอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT (Internet of Things) ท่ีรองรับ

การสรางบริการในลักษณะท่ีชวยใหมนุษยตัดสินใจในการทำกิจกรรมตางๆ บนฐานของขอมูล และบนฐานของ

วิธีการตัดสินใจท่ีชาญฉลาด เพ่ือตอบสนองความตองการดานตางๆ ของมนุษย ภายใตแพลตฟอรมเทคโนโลยี
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ดังกลาว ท้ังผูคนและสิ่งของสามารถเชื่อมตอระหวางกันไดในหลายรูปแบบ จึงสงผลทำใหเทคโนโลยีไดเขามามี

บทบาทตอการดำเนินชีวิตประจำวันนับเปนปจจัยหลักของวิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในทุกระดับ  

นอกจากนี้แนวโนมของสังคมในทุกสวนของโลกรวมท้ังประเทศไทย มีสัดสวนของผูสูงอายุ

มากข้ึน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมดังกลาว ประกอบกับสถานการณของสังคมภายใตการ

เปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงและรวดเร็วบนฐานการใชเทคโนโลยี สงผลทำใหกำลังคนในวัยการทำงานมีสัดสวนท่ี

ลดลง และมีความตองการในการใชเทคโนโลยีในการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้นทิศทางของการใสใจสุขภาพ

ก็จะเพ่ิมมากข้ึน ดังปรากฎในการเพ่ิมข้ึนของเกษตรอินทรีย เพ่ือใหไดอาหารท่ีมีสารเคมีตกคางนอย การ

เพ่ิมข้ึนของอาหารท่ีสงเสริมสุขภาพ ท้ังนี้เปนผลจากวิกฤติดานสุขภาพอันเกิดจากการบริโภคอาหาร และการ

เพ่ิมข้ึนขององคความรูดานการดูแลสุขภาพ แนวโนมนี้สงผลใหเกิดการใชงานเทคโนโลยีเพ่ือการดูแลสุขภาพ

เพ่ิมข้ึน ท้ังในดานสุขภาพสวนบุคคล ดานสาธารณสุข และดานการแพทย จะเห็นไดจากวิกฤตการณการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแตตนป พ.ศ. 2563 เปนปรากฎการณท่ีทำใหเกิดการใสใจในการดูแลสุขภาพมาก

ยิ่งข้ึน สังคมโลกตางตระหนักถึงความเสี่ยงในการแพรระบาดลักษณะนี้ สงผลใหเกิดความตองการในการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการดูแลสขุภาพมากยิ่งข้ึน  

จากทุกสถานการณทางสังคมท่ีกลาวถึงขางตน สงผลตอความตองการกำลังคนท่ีสามารถ

เขาใจการใชงานเทคโนโลยี ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนหนึ่งใน

หลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิต อันจะเปนกำลังสำคัญในการนำเทคโนโลยีไปประยุกตใชงานในดานตางๆ ท้ังในฐานะ

ของการพัฒนาตนแบบระบบหรือบริการ การผลิตระบบตามตนแบบ และการบำรุงรักษาระบบท่ีใชงานอยู 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          

จากสถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท่ีกลาวถึงในหัวขอท่ี 11 บงบอกถึงความ

ตองการของกำลังคนท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ท่ีมีความเขาใจเทคโนโลยีสื่อสาร 

สารสนเทศ ดิจิทัลและคอมพิวเตอร ในแงของการนำเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ และการ

พัฒนาสรางสรรคเทคโนโลยีตอยอดจากเทคโนโลยีท่ีมีอยู ในขณะท่ีตองระมัดระวังผลกระทบทางดานลบของ

เทคโนโลยีดวยเชนกัน ในดานผลกระทบจากสถานการณและการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น การปรับตัวเขาสูยุคของ

อุตสาหกรรม 4.0 ภายใตวาระประเทศไทย 4.0 สงผลทำใหเกิดความตองการกำลังคนท่ีสามารถเขาใจ

เทคโนโลยสีื่อสาร สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส ดิจิทัลและคอมพิวเตอรจำนวนมาก 

ดังนั้นในดานผลกระทบจากสถานการณและการพัฒนาสังคม เทคโนโลยีไดเขาไปมีบทบาทใน

วิถีชีวิตของคนในทุกระดับและในทุกดาน สงผลทำใหเกิดความทาทายวาจะนำเทคโนโลยีไปใชอยางไรใหเกิด

ประสิทธิภาพของการใชงาน การเอาชนะความทาทายดังกลาวตองการความเขาใจในองคความรูจากหลายๆ 

ดาน ในขณะเดียวกันตองมีทักษะและองคความรูเฉพาะดานท่ีสูงพอ ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนา

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา ซ่ึงทำหนาท่ีเปนเปนกลไกหนึ่งของมหาวิทยาลัยในภารกิจของการผลิตกำลังคนท่ีจะ

เขาไปตอบโจทยความทาทายดังกลาว ในทางหนึ่งหลักสูตรตองสามารถสรางผลลัพธการเรียนรูท่ีครอบคลุมองค
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ความรูหลายๆ ดานเพ่ือใหบัณฑิตมีองคความรูและมีทักษะท่ีเพียงพอ ในขณะท่ีอีกทางหนึ่งหลักสูตรตองการ

พัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท่ีมีระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของตัวเอง ตามลำดับ 
 

     12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนดาน

ทักษะการปฏิบั ติและการสรางนวัตกรรมท่ี มี คุณภาพ  ท้ั งนี้ เปน ไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย                      

ศรีนครินทรวิโรฒ ในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อยางมีคุณภาพ พรอมท้ังสรางงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ ท้ังยังสอดคลองกับปรัชญาและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมุงเนนการพัฒนา

กำลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการสงเสริมความสำคัญของคุณธรรม 

จริยธรรม ท้ังนี้ เพ่ือใหบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

รวมถึงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

      13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 

   หลักสูตรกำหนดใหนิสิตเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 30 หนวยกิต ท่ีเปดสอนโดยสำนัก

นวตักรรมการเรียนรูของมหาวิทยาลัย  

   หมวดวิชาเลือกเสรี 

     หลักสูตรกำหนดใหนิสิตเลือกเรียนจำนวน 10 หนวยกิต จากรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี

ของมหาวทิยาลัย โดยเปนรายวิชาท่ีมุงใหนิสิตมีความรู ความเขาใจตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ  
 

      13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

        รายวิชาดังตอไปนี้ คือ                

วศฟ170  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

วศฟ111  คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

วศฟ211  คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

วศฟ292  วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 

วศฟ293  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 
 

13.3 การบริหารจัดการ 

      กำหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชา

อ่ืน หรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรู

เปนไปตามท่ีระบุในหลักสูตร รวมท้ังกำหนดใหอาจารยผูสอนจัดทำรายละเอียดของวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของรายวิชา เพ่ือเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรชัญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

      1.1 ปรชัญา 

   สรางเสริมความรู ทักษะความเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมไฟฟาเพ่ือสรางนวัตกรรม           

สูการพัฒนาประเทศยุคดิจิทัล  
 

     1.2 ความสำคัญ 

 การพัฒนาประเทศเพ่ือกาวหนาสู “ประเทศไทย 4.0” ไดตั้งเปาหมายในการพัฒนาประเทศ

ใน 5 กลุมเทคโนโลยีเปาหมาย คือ กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และ

เทคโนโลยีทางการแพทย กลุมเครื่องมือ อุปกรณ อัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบ

อิเล็กทรอนิกสควบคุม กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐ

และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว และกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง  

จากเปาหมายดังกลาว จําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรสําหรับรองรับการกาวเขาสู “ประเทศ

ไทย 4.0” เพ่ือใหเกิดการเรงพัฒนาความรู การถายทอดความรู และการปรับใชเทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิต ใหมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ และสามารถพ่ึงพาตนเอง ดวยเหตุนี้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) จึงเปนหลักสูตรท่ีเนนการผลิตวิศวกรไฟฟาท่ีมีความรูท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติ 

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟาซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศชาติ ทําใหสามารถพ่ึงพาตนเอง และเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันในระดับโลกได  
 

     1.3 วัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

  1.3.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

      1.3.1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตรทางวิศวกรรมไฟฟา 

เพ่ือการประกอบวิชาชีพของตนตามกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาท่ีขอ

รับรองไดอยางเหมาะสม และการศึกษาตอในระดับสงูข้ึนไปได 

      1.3.1.2 เพ่ือสงเสริมทักษะการสืบคนองคความรูและเทคโนโลยี ท่ีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

อยางตอเนื่อง โดยสามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ       

      1.3.1.3 เพ่ือสงเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอ

สงัคมและสิ่งแวดลอม และปฏิบัตตินภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

      1.3.1.4 เพ่ือสงเสริมทักษะดานมนุษยสัมพันธ การทำงานเปนหมูคณะ สามารถบริหาร

จัดการการทำงานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติท่ีดีในการทำงาน 

      1.3.1.5 เพ่ือผลิตบัณ ฑิต ท่ี มีความสามารถในการถ ายทอดความรู  ท้ั งภาษาไทย 

ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิคในการติดตอสื่อสารได  
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  1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร เม่ือนิสิตจบการศึกษา 

     ELO1 ใชความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และพ้ืนฐานทางวิศวกรรม อยาง

เขาใจกับการเรียนรูทางดานวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ELO2 วิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือนำมาแกปญหาและพัฒนาตอยอดองคความรูจากเดิมโดยการสรางชิ้นงานยอยทาง

วิศวกรรมไฟฟา 

     ELO3 ใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูลอยางมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สังเคราะห

ขอมูลเพ่ือเปนองคความรูแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

     ELO4 ถายทอดองคความรูทางวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศผานชองทางสื่อสารตางๆ อยางมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ

รับผิดชอบตอสังคม เพ่ือทำใหผูอ่ืนไดรับการถายทอดอยางเขาใจไดเปนระบบและถูกตอง 

     ELO5 นำความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยกุตออกแบบ เลือกใชเครื่องมือ โปรแกรม เพ่ือสรางนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟา 
 

  1.3.3 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร เม่ือส้ินปการศึกษา 

      ปท่ี 1 สามารถอธิบายและเขาใจความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

พ้ืนฐานทางวิศวกรรมได เพ่ือนำหลักการท่ีสำคัญมาประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ

    ปท่ี 2 สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาทางวิศวกรรมไฟฟากำลัง

หรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีวิจารณญาณและมีระบบ เพ่ือนำมาพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมในอนาคตตอไป 

    ปท่ี 3 สามารถใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูล เพ่ือเลือกใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการแกไข

ปญหาทางวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถถายทอด

สื่อสารความรูทางวิศวกรรมไฟฟาผานชองทางตางๆ ได โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

    ปท่ี 4 สามารถนำความรูและทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบ 

และสรางนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟากำลังหรอืวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศได โดยรูจัก

บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบในการทำงานตามท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานบุคคลและงานกลุม ซ่ึงสามารถ

ปรับตัวและทำงานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนำและผูตามไดอยางเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ ตัวบงชี ้

1.ปรับปรุงหลักสูตร ใหมีมาตรฐาน

ตามที่ สกอ.กำหนด และตรงตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

-พัฒ นาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(TQF)  

-ติดตามประเมินการใชหลักสูตรอยาง

สม่ำเสมอ 

-เอกสารกระบวนการที่เก่ียวของ

กับการปรับหลักสูตร 

-ราย งาน ผลการติ ดต ามและ

ประเมินหลักสูตร 

2.ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรใหมี

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและ

ขอบงัคับของ สภาวิศวกร 

 

-จัดหลักสตูรใหมีรายวิชาสอดคลองกับ

มาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑของสภา

วิศวกร 

-ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ

พิจารณาปรับปรุงหลักสตูรทุกๆ 5 ป 

-หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน

และเกณ ฑ ข อบั ง คับของสภา

วิศวกร 

-หลักสูตรที่ เก่ียวของผานการ

รับรองจากสภาวิศวกร 

3 .พัฒ นาหลั กสู ตรให ทั น สมั ย โดย

อาจารยและนิสิตสามารถกาวทันการ

เปลี่ยนแปลงหรือสรางองคความรูใหม

ทางดานวิศวกรรมไฟฟา 

-สนับสนุนบุคลากรประจำภาควิชามีผลงาน

ทางวิชาการและเขารวมการอบรม/สัมมนา 

การปฏิบัติงานรวมกับสถานประกอบการ

และการศึกษาตอ 

-ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ

พิจารณาปรับปรุงหลักสตูรทุกๆ 5 ป 

-อาจารยผูสอนประจำหลักสูตร

ทุกคนไดรับการสนับสนุนในการ

เข า รับ การอบ รมห รือพั ฒ น า

ตนเอง/คุณวุฒิอาจารยที่เพิ่มข้ึน 

-มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

  ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ           

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   
 

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน   

  อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเปนกรณีพิเศษได  โดยมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  

8 สัปดาห (เปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร) 
 

    1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

   2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 

  ภาคตน           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม  

  ภาคฤดูรอน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (กรณีมีภาคฤดูรอน) 
 

   2.2   คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. ผูเขาเปนนิสิตตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเทา 

              2. มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีพ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร 
 

    2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา 

2.3.1 การปรับตัวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเขาเรียนและเปนการ

เรียนในระดับอุดมศึกษา ท่ีมุงเนนในการรับผิดชอบตนเองมากข้ึน 

2.3.2 นิสิตบางคนมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ทักษะพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร ท่ีไมเพียงพอ 
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     2.4  กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจำกัดของนิสิตในขอ 2.3 

2.4.1 จัดให มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม  แนะนำการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัยฯ และการแบงเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรม 

     2.4.2  มอบหมายหนาท่ีอาจารยท่ีปรกึษาใหแกอาจารยทุกคน ทำหนาท่ีสอดสองดูแล ตักเตือน ให

คำปรึกษาแนะนำ และการติดตามการเรียนของนิสิตชั้นปท่ี 1 ท่ีอยูในความดูแลจากอาจารยผูสอน ดังนั้นนิสิต

ทุกคนจะมีอาจารยท่ีปรกึษาซ่ึงสามารถเขาพบเพ่ือขอคำแนะนำได 

      2.4.3  จัดสอนเสริมในรายวชิาพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

      2.4.4  จัดกิจกรรมใหกับนิสิตทางดานวิชาการใหมีความสัมพันธระหวางรุนพ่ีและรุนนองภายใตการ

ดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา  
 

      2.5  แผนการรับนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 

จำนวนนิสติ 
จำนวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปท่ี 2 - 80 80 80 80 

ชัน้ปท่ี 3 - - 80 80 80 

ชั้นปท่ี 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 80 80 

 

     2.6  งบประมาณตามแผน 

      2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใชในการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาธรรมเนียม

การศึกษาเหมาจาย  

1 ปการศึกษา

(คาธรรมเนียม/คน/ป 

x จำนวนรับ) 

4,000,000.00 

(50,000/ป) 

4,000,000.00 

(50,000/ป) 

4,000,000.00 

(50,000/ป) 

4,000,000.00 

(50,000/ป) 

4,000,000.00 

(50,000/ป) 

รวมรายรับ 4,000,000.00 8,000,000.00 12,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 
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  2.6.2 ประมาณการคาใชจาย 

รายละเอียดรายจาย ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

หมวดการจัดการเรียนการ

สอน 

     

1.คาสอน 400,000.00 800,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 

2.คาวัสดุ 650,000.00 1,300,000.00 1,950,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 

3.ทุนและกิจกรรมนิสิต 150,000.00 300,000.00 450,000.00 600,000.00 600,000.00 

4.งบพัฒนาบคุลากร 150,000.00 300,000.00 450,000.00 600,000.00 600,000.00 

5.งบสนบัสนนุการวิจัย 150,000.00 300,000.00 450,000.00 600,000.00 600,000.00 

6.คาใชจายสวนกลางคณะ 350,000.00 700,000.00 1,050,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 

7.คาสาธารณปูโภค 300,000.00 600,000.00 900,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

8.คาพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ 600,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 

9.คาพัฒนามหาวทิยาลัย 650,000.00 1,300,000.00 1,950,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 

หมวดคาใชจายสวนกลาง      

1.คาบำรุงมหาวิทยาลัย  

(950 บาท/คน/ 

ภาคการศึกษา) 

152,000.00 304,000.00 456,000.00 608,000.00 608,000.00 

2.คาบำรุงหองสมุด  

(900 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 

144,000.00 288,000.00 432,000.00 576,000.00 576,000.00 

3.คาบำรุงฝายกิจการนสิิต  

(850 บาท/คน/ภาค

การศึกษา)  

136,000.00 272,000.00 408,000.00 544,000.00 544,000.00 

4.คากองทุนคอมพิวเตอร 

(650 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 

104,000.00 208,000.00 312,000.00 416,000.00 416,000.00 

5.คาบำรุงดานการกีฬา 

(300 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 

48,000.00 96,000.00 144,000.00 192,000.00 192,000.00 

รวมรายจาย 3,984,000.00 7,968,000.00 11,952,000.00 15,936,000.00 15,936,000.00 
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    2.7 ระบบการศึกษา 

       แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 

     2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

           การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1  หลักสูตร   

            3.1.1  จำนวนหนวยกิต  

1. แผนการศึกษาท่ี 1 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หนวยกิต 

2. แผนสหกิจศึกษา หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หนวยกิต 
 

           3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

หมวดวิชา 

แผนการศกึษา/จำนวนหนวยกติ 

แผนการศึกษาท่ี 1 แผนสหกิจศึกษา 

วิชาเอก

วิศวกรรมไฟฟา

กำลัง 

วิชาเอก

วิศวกรรม

โทรคมนาคมฯ 

วิชาเอก

วิศวกรรมไฟฟา

กำลัง 

วิชาเอก

วิศวกรรม

โทรคมนาคมฯ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 102 102 102 

2.1 วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร 10 10 10 10 

2.2 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร 

10 10 10 10 

2.3 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 30 30 30 30 

2.4 วิชาเอกบังคับ 46 46 49 49 

2.5 วิชาเอกเลือก 6 6 3 3 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 10 10 10 10 

รวม 142 142 142 142 
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3.1.3  รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กำหนดใหเรียนไมนอยกวา       30 หนวยกิต 

   1.1 วิชาบังคบั กำหนดใหเรียน จำนวน 4 ชดุวิชา รวม 24 หนวยกิต ดังนี้ 

1.1.1 ชุดวิชาการเรียนรูและการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21  

        (Learning and Communicating in the 21st Century) 

มศว191 การเรียนรูสูโลกในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 

SWU191 Learning to the World of 21st Century  

มศว192 

SWU192 

การใชภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 

Thai Language for Communication 

3(2-2-5) 

 

1.1.2 ชุดวิชาศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 

        (Art of Using English for International Communication) 

มศว193 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารอยางมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

SWU193 Listening and Speaking for Effective English Communication  

มศว194 การอ านและการเขียนภาษาอั งกฤษ เพ่ื อการสื่ อสารอย างมี

ประสิทธิภาพ 

3(2-2-5) 

SWU194 Reading and Writing for Effective English Communicati 

 

 

1.1.3 ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม (SWU for Society) 

มศว195 

SWU195 

มศว196 

SWU196 

พลเมืองสรางสรรคสังคม 

Creative Citizen for Society  

ศาสตรและศิลปแหงการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 

Science and Art of Sustainable Social Development  

 

 3(2-2-5) 

 

 3(2-2-5) 

1.1.4 ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเปนผูประกอบการ 

        (Enhancement of Work Skills and Entrepreneurship) 

มศว197 การพูดและการนำเสนองานเพ่ืออาชีพ    3(2-2-5) 

SWU197 Speaking and Presentation for Careers  

มศว198 การเตรยีมพรอมสูการทำงานและการเปนผูประกอบการ   3(2-2-5) 

SWU198 
 

Preparation for Working and Entrepreneurship 
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1.2 วิชาเลือก กำหนดใหเลือกเรียน 1 ชุดวิชา รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชา

ตอไปนี้ 

        1.2.1 ชุดวิชาวิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด 

มศว291 วิถีชวีิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

SWU291 

มศว292 

SWU292 

Healthy Lifestyle 

วิทยาศาสตร กุญแจสูการอยูรวมกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

Science: A Key to Harmonious Living with Our 

Environment 

 

3(2-2-5) 

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต                                                                        3(2-2-5) 

SWU293 Adaptation in the Dynamic Society  

หมายเหตุ สำหรับนสิิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเรียนรายวิชา มศว291 และ มศว293 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  กำหนดใหเรียน ไมนอยกวา 102 หนวยกิต ดังนี้   

2.1 วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร กำหนดใหเรียนรวม  10 หนวยกิต 

คณ117 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

MA117 Calculus for Engineering  

ฟส101 ฟสกิสเบื้องตน 1  3(3-0-6) 

PY101 

วศ203 

EG203 

ฟส181 

PY181 

Introductory Physics I 

สถิตศาสตรวิศวกรรม   

Engineering Statics 

ปฏบิัติการฟสิกสเบื้องตน 1 

Introductory Physics Laboratory I 

 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-0) 

 
 

2.2 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กำหนดใหเรียนรวม 10 หนวยกิต 

คม103 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

CH103 General Chemistry  

คม193 ปฏบิัตกิารเคมีท่ัวไป 1(0-3-0) 

CH193 General Chemistry Laboratory  

วศฟ111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

EE111 Mathematics for Engineering I  

วศฟ211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

EE211 Mathematics for Engineering II  
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2.3 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา กำหนดใหเรียนรวม  30 หนวยกิต 

วศก109 

ME109 

เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

 3(2-3-4) 

 

วศฟ170 

EE170 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

3(2-3-4) 

 

วศฟ195 เทคโนโลยีสญัญาณและการสื่อสาร  3(3-0-6) 

EE195 

วศฟ196 

EE196 

วศฟ212 

EE212 

วศฟ213 

EE213 

Signal and Communication Technology 

การเขียนแบบไฟฟา 

Electrical Drawing 

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา  

Electrical Instruments and Measurements  

ปฏบิัติการวงจรและเครื่องวัดไฟฟา 

Electric Circuit and Measurements Laboratory  

 

1(1-0-2) 

 

3(3-0-6) 

 

1(0-3-0) 

 

วศฟ215 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

EE215 Electromagnetic Fields  

วศอ222 

INE222 

วศฟ270 

EE270 

วัสดวุิศวกรรม 

Engineering Materials 

อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 

Engineering Electronics 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

วศฟ271 ปฏบิัตกิารอิเลก็ทรอนิกสวิศวกรรม 1(0-3-0) 

EE271  Engineering Electronics Laboratory  

วศฟ297 วงจรไฟฟา    3(3-0-6) 

EE297 Electric Circuits  

วศฟ351 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

EE351 Control Systems  
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2.4 วิชาเอกบังคบั  

           2.4.1 แผนการศึกษาท่ี 1  กำหนดใหเรียนรวม   46  หนวยกิต 

        2.4.1.1 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

       ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส               

 วศฟ281 

 EE281 

 วศฟ311 

 EE311 

วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร 

Digital Circuit and Microcontroller 

อิเล็กทรอนิกสกำลัง 

Power Electronics 

 3(2-3-4) 

 

 3(3-0-6) 

 

      ชุดวิชาความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคมุ 

วศฟ301 

EE301 

วศฟ425 

EE425 

ปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 1 

Electrical Power Engineering Laboratory I 

ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 

Electromagnetic Compatibility 

  1(0-3-0) 

 

  3(3-0-6) 

 

 

      ชุดวิชาความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน 

วศฟ310 เครื่องจักรกลไฟฟา 1   3(3-0-6) 

EE310 Electrical Machines I  

วศฟ312 เครื่องจักรกลไฟฟา 2   3(3-0-6) 

EE312 Electrical Machines II  

วศฟ313 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 2   1(0-3-0) 

EE313 Electrical Power Engineering Laboratory II  

วศฟ321 

EE321 

พลังงานทดแทน 

Renewable Energy 

  3(3-0-6) 

วศฟ411 

EE411 

วศฟ412 

EE412 

 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

 Electric Drives 

 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 3 

 Electrical Power Engineering Laboratory III 

   3(3-0-6) 

 

   1(0-3-0) 
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      ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟากำลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 

วศฟ314 ระบบไฟฟากำลงั   3(3-0-6) 

EE314 Electrical Power System  

วศฟ413  การวิเคราะหระบบกำลงัไฟฟา    3(3-0-6) 

EE413  Electric Power System Analysis  

วศฟ414  วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง    3(3-0-6) 

EE414  High Voltage Engineering  

วศฟ415 

EE415 

วศฟ419 

EE419 

วศฟ420 

EE420 

 การปองกันระบบไฟฟากำลัง 

 Power System Protection 

 โรงไฟฟาและสถานียอย 

 Electrical Power Plants and Substations 

 การออกแบบระบบไฟฟา  

 Electrical System Design 

   3(3-0-6) 

 

   3(3-0-6) 

 

   3(3-0-6) 

 

      ชุดวิชาความรูดานโครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

วศฟ416 

EE416 

 สมัมนาโครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง  

 Power Engineering Project Seminar                                            

   1(0-3-0) 

วศฟ417 

EE417 

วศฟ418 

EE418 

 โครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 1 

 Power Engineering Project I 

 โครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 2 

 Power Engineering Project II 

   1(0-3-0) 

 

   2(0-6-0) 

 

      2.4.1.2 วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

วศฟ191 หลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา     3(3-0-6) 

EE191 Principle of Electrical Engineering  

วศฟ296 สัญญาณดิจิทัลและระบบ    3(3-0-6) 

EE296 Digital Signal and System  

วศฟ334 ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม 1    1(0-3-0) 

EE334 Telecommunication Systems Laboratory I  
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      ชุดวิชาความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร 

วศฟ338 

EE338 

วศฟ341 

EE341 

การสื่อสารแบบดิจิทัล 

Digital Communication 

ความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรรมไฟฟา 

Probability and Statistics for Electrical Engineering 

 3(3-0-6) 

 

 3(3-0-6) 

 

 

      ชุดวิชาความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

วศฟ381 การออกแบบระบบดจิิทัล 3(2-3-4) 

EE381 

วศฟ382 

EE382 

Digital System Design 

ไมโครคอนโทรลเลอรและระบบสมองกลฝงตัว 

Microcontrollers and Embedded Systems 

 

3(2-3-4) 

วศฟ450 ปญญาประดิษฐและสื่อประสมดิจิทัล 3(3-0-6) 

EE450 Artificial Intelligence and Digital Multimedia  

 

      ชุดวิชาความรูดานอุปกรณส่ือสารและการสงสัญญาณ 

วศฟ331 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

EE331 Antenna Engineering  

วศฟ336 โครงขายการสื่อสารและสายสง 3(3-0-6) 

EE336 Communication Network and Transmission Lines  

วศฟ337 ปฏบิตัิการระบบโทรคมนาคม 2 1(0-3-0) 

EE337 Telecommunication Systems Laboratory II  

วศฟ430 

EE430 

การสือ่สารดวยคลื่นวิทยุ 

Radio Wave Communication 

3(3-0-6) 

วศฟ441 ปฏบิัติการระบบโทรคมนาคม 3 1(0-3-0) 

EE441 Telecommunication Systems Laboratory III  

 

      ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟาส่ือสารและเครือขาย 

วศฟ340 ระบบการสื่อสารเคลื่อนท่ี  3(3-0-6) 

EE340 Mobile Communication  
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วศฟ448 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

EE448 Optical Communication  

วศฟ449 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย  3(3-0-6) 

EE449 Data Communication and Networking  

 

      ชุดวิชาความรูดานโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วศฟ432 

EE432 

วศฟ433 

EE433 

สัมมนาโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 

Telecommunication Engineering Project Seminar 

โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 

Telecommunication Engineering Project I 

1(0-3-0) 

 

1(0-3-0) 

วศฟ434 

EE434 

โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 2       

Telecommunication Engineering Project II      

2(0-6-0) 

 
 

      2.4.2  แผนสหกิจศึกษา กำหนดใหเรียนรวม                  49 หนวยกิต 

       2.4.2.1 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

       ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส               

 วศฟ281 

 EE281 

 วศฟ311 

 EE311 

วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร 

Digital Circuit and Microcontroller 

อิเล็กทรอนิกสกำลัง 

Power Electronics 

3(2-3-4) 

 

3(3-0-6) 

 

      ชุดวิชาความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

วศฟ301 

EE301 

วศฟ425 

EE425 

ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟากำลงั 1 

Electrical Power Engineering Laboratory I 

ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 

Electromagnetic Compatibility 

1(0-3-0) 

 

3(3-0-6) 

 
 

      ชุดวิชาความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน 

วศฟ310 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 3(3-0-6) 

EE310 Electrical Machines I  

วศฟ312 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 3(3-0-6) 

EE312 Electrical Machines II  



 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  26 

 

 
วศฟ313 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 2 1(0-3-0) 

EE313 Electrical Power Engineering Laboratory II  

วศฟ321 

EE321 

พลังงานทดแทน 

Renewable Energy 

3(3-0-6) 

วศฟ411 

EE411 

วศฟ412 

EE412 

 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

 Electric Drives 

 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 3 

 Electrical Power Engineering Laboratory III 

 3(3-0-6) 

 

 1(0-3-0) 

 

      ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟากำลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟา 

วศฟ314 ระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 

EE314 Electrical Power System  

วศฟ413  การวิเคราะหระบบกำลังไฟฟา  3(3-0-6) 

EE413  Electric Power System Analysis  

วศฟ414  วิศวกรรมไฟฟาแรงสงู  3(3-0-6) 

EE414  High Voltage Engineering  

วศฟ415 

EE415 

วศฟ419 

EE419 

วศฟ420 

EE420 

 การปองกันระบบไฟฟากำลัง 

 Power System Protection 

 โรงไฟฟาและสถานียอย 

 Electrical Power Plants and Substations 

 การออกแบบระบบไฟฟา  

 Electrical System Design 

 3(3-0-6) 

 

 3(3-0-6) 

 

 3(3-0-6) 

 

      ชุดวิชาความรูดานสหกิจศึกษา 

วศฟ402 

EE402 

เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 

1(0-3-0) 

วศฟ403 

EE403 

สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 

6(0-42-0) 
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      2.4.2.2 วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

      ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วศฟ191 หลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา  3(3-0-6) 

EE191 Principle of Electrical Engineering  

วศฟ296 สัญญาณดิจิทัลและระบบ 3(3-0-6) 

EE296 Digital Signal and System  

วศฟ334 ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม 1 1(0-3-0) 

EE334 Telecommunication Systems Laboratory I  

 

      ชุดวิชาความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร 

วศฟ338 

EE338 

วศฟ341 

EE341 

การสือ่สารแบบดิจิทัล 

Digital Communication 

ความนาจะเปนและสถิติสำหรับวศิวกรรมไฟฟา 

Probability and Statistics for Electrical Engineering 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

      ชุดวิชาความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

วศฟ381 การออกแบบระบบดิจิทัล 3(2-3-4) 

EE381 

วศฟ382 

EE382 

Digital System Design 

ไมโครคอนโทรลเลอรและระบบสมองกลฝงตัว 

Microcontrollers and Embedded Systems 

 

3(2-3-4) 

วศฟ450 ปญญาประดิษฐและสื่อประสมดิจิทัล 3(3-0-6) 

EE450 Artificial Intelligence and Digital Multimedia  

 

      ชุดวิชาความรูดานอุปกรณส่ือสารและการสงสัญญาณ 

วศฟ331 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

EE331 Antenna Engineering  

วศฟ336 โครงขายการสื่อสารและสายสง 3(3-0-6) 

EE336 Communication Network and Transmission Lines  

วศฟ337 ปฏบิตักิารระบบโทรคมนาคม 2 1(0-3-0) 

EE337 Telecommunication Systems Laboratory II  
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วศฟ430 

EE430 

การสื่อสารดวยคลืน่วิทยุ 

Radio Wave Communication 

3(3-0-6) 

วศฟ441 ปฏบิัติการระบบโทรคมนาคม 3 1(0-3-0) 

EE441 Telecommunication Systems Laboratory III  
 

      ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟาส่ือสารและเครอืขาย 

วศฟ340 ระบบการสื่อสารเคลื่อนท่ี 3(3-0-6) 

EE340 Mobile Communication  

วศฟ448 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

EE448 Optical Communication  

วศฟ449 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย 3(3-0-6) 

EE449 Data Communication and Networking  
 

      ชุดวิชาความรูดานสหกิจศึกษา 

วศฟ402 

EE402 

เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 

1(0-3-0) 

วศฟ403 

EE403 

สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 

6(0-42-0) 

 

3. วิชาเอกเลือก  

 3.1 แผนการศึกษาท่ี 1 กำหนดใหเลือกเรียนตามรายวิชา รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดย

นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในแตละชุดวิชาตอไปนี้ 

        3.1.1 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

   ชุดวิชาดานพลังงานทดแทน เทคโนโลยียานยนตไฟฟา และอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม 

วศฟ316 การวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟา   3(3-0-6) 

EE316 Electrical Machine Analysis  

วศฟ407 

EE407 

วศฟ428 

EE428 

วศฟ429 

EE429 

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 1 

Selected Topics of Electrical Engineering I  

เทคโนโลยีดานไฟฟาสำหรับการขนสง 

Transportation Electrification Technology 

รถยนตพลังงานไฟฟา 

Electric Vehicles 

  3(3-0-6) 

 

  3(3-0-6) 

 

  3(3-0-6) 
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ชุดวิชาดานเทคโนโลยีการผลิต การสง การจำหนาย และการปองกันในระบบไฟฟากำลัง 

วศฟ320 

EE320 

วศฟ323 

วิศวกรรมสองสวาง                               

Illumination Engineering 

การวิเคราะหและหลักการออกแบบแหลงจายกำลังสวิตชิ่ง 

   3(3-0-6) 

 

   3(3-0-6) 

EE323 Analysis and Design of Switched-mode Power Supplies  

วศฟ408 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 2                                                       3(3-0-6) 

EE408 Selected Topics of Electrical Engineering II  

วศฟ422 

EE422 

เสถียรภาพของระบบไฟฟากำลงัและการควบคุม 

Power System Stability and Control 

   3(3-0-6) 

วศฟ423 

EE423 

วศฟ424 

EE424 

วศฟ426 

EE426 

วศฟ440 

EE440 

ระบบสมารทกริดและการผลิตแบบกระจาย                                                        

Smart Grid and Distributed Generation Systems  

ความเชื่อถือไดในระบบไฟฟากำลัง 

Power System Reliability  

การอนุรักษและจดัการพลังงาน  

Energy Conservation and Management  

การปฏบิัติการและวางแผนระบบไฟฟากำลงั 

Power System Operation and Planning  

   3(3-0-6) 

 

   3(3-0-6) 

 

   3(3-0-6) 

 

   3(3-0-6) 

    

        ชุดวิชาดานสัญญาณและระบบ 

วศฟ350 ระบบควบคุมแบบลำดับท่ีโปรแกรมได   3(3-0-6) 

EE350 Programmable Logic Control Systems  

วศฟ409 

EE409 

วศฟ480 

EE480 

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 3 

Selected Topics of Electrical Engineering III 

ระบบสมองกลฝงตัว 

Embedded System  

  3(3-0-6) 

 

  3(3-0-6) 

 
  

 ชุดวิชาวิศวกรรมพลาสมา 

วศฟ410 

EE410 

วศฟ427 

EE427 

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 4 

Selected Topics of Electrical Engineering IV 

พ้ืนฐานวิศวกรรมพลาสมา 

Fundamental of Plasma Engineering 

    3(3-0-6) 

 

    3(3-0-6) 
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วศฟ481 เทคโนโลยคีวอนตัม    3(3-0-6) 

EE481 Quantum Technology  
 

หมายเหตุ สำหรับรายวิชา วศฟ 401 สัมมนาฝกงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟา ไมนับจำนวนหนวยกิต โดยมี

การประเมินผลเปน S/U 

วศฟ401 สมัมนาฝกงานภาคอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟา    1(0-3-0) 

        EE401 Electrical Engineering Industrial Professional  

Experience Seminar 

 

 

      3.1.2 วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชุดวิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบรกิาร  

วศฟ342 

EE342 

ทฤษฎีการเขารหัส 

Coding Theory 

 3(3-0-6) 

วศฟ371 

EE371 

อิเล็กทรอนิกสสำหรับการสื่อสาร 

Communication Electronics 

 3(3-0-6) 

 

วศฟ373 

EE373 

วศฟ390  

การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

Communication Electrical Engineering Drawing 

วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรม 

 3(2-3-4) 

 

 3(3-0-6) 

EE390 Numerical Methods for Engineering  

วศฟ407 หวัขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 1                                                        3(3-0-6) 

EE407 

วศฟ472 

EE472 

Selected Topics of Electrical Engineering I 

การจัดการเครือขายและการใชงาน       

Network Management and Implementation  
 

 

   3(3-0-6) 

 

ชุดวิชาดานเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

วศฟ408 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 2                                                       3(3-0-6) 

EE408 

วศฟ470 

EE470 

วศฟ471 

EE471 

วศฟ480 

EE480 

Selected Topics of Electrical Engineering II 

การออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทึม 

Design and Analysis of Algorithms 

การพัฒนาอินเทอรเน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 

Internet of Things Development 

ระบบสมองกลฝงตัว 

Embedded System  

 

  3(3-0-6) 

 

  3(3-0-6) 

 

  3(3-0-6) 
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วศฟ481 

EE481 
 

เทคโนโลยีควอนตมั 

Quantum Technology 

  3(3-0-6) 

ชุดวิชาดานเทคโนโลยีสายอากาศและการส่ือสารไรสาย 

วศฟ409 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 3   3(3-0-6) 

EE409 

วศฟ431 

Selected Topics of Electrical Engineering III 

การสื่อสารบรอดแบนด 

 

  3(3-0-6) 

EE431 Broadband Communication  

วศฟ442 การสือ่สารดาวเทียม   3(3-0-6) 

EE442 Satellite Communication  

วศฟ443 การประมวลผลสัญญาณสายอากาศแถวลำดบั   3(3-0-6) 

EE443 Antenna Array Signal Processing  

วศฟ444 

EE444 

วศฟ445 

EE445 

การวัดและการสรางสายอากาศ 

Antenna Fabrication and Measurement 

การออกแบบวงจรยานความถ่ีวิทยุ 

Radio Frequency Circuit Design 
 

  3(3-0-6) 

 

  3(3-0-6) 

 

   
หมายเหตุ สำหรับรายวิชา วศฟ 401 สัมมนาฝกงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟา ไมนับจำนวนหนวยกิต โดยมี

การประเมินผลเปน S/U 

วศฟ401 สมัมนาฝกงานภาคอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-0) 

        EE401 Electrical Engineering Industrial Professional  

Experience Seminar 

 

 

3.2 แผนสหกิจศึกษา กำหนดใหเลือกเรียนตามรายวิชา รวมไมนอยกวา 3 หนวยกิต โดยนิสิต

สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในแตละชุดวิชาตอไปนี้ 

       3.2.1 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

  ชุดวิชาดานพลังงานทดแทน เทคโนโลยียานยนตไฟฟา และอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม 

วศฟ316 การวิเคราะหเครือ่งจักรกลไฟฟา          3(3-0-6) 

EE316 Electrical Machine Analysis  

วศฟ407 

EE407 

 

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 1 

Selected Topics of Electrical Engineering I  

 

        3(3-0-6) 
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วศฟ428 

EE428 

วศฟ429 

EE429 

เทคโนโลยีดานไฟฟาสำหรับการขนสง 

Transportation Electrification Technology 

รถยนตพลังงานไฟฟา 

Electric Vehicles 

        3(3-0-6) 

 

        3(3-0-6) 

 
 

ชุดวิชาดานเทคโนโลยีการผลิต การสง การจำหนาย และการปองกันในระบบไฟฟากำลัง 

วศฟ320 

EE320 

วศฟ323 

วิศวกรรมสองสวาง                               

Illumination Engineering 

การวิเคราะหและหลักการออกแบบแหลงจายกำลังสวิตชิ่ง 

       3(3-0-6) 

 

       3(3-0-6) 

EE323 Analysis and Design of Switched-mode Power Supplies  

วศฟ408 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 2                                                           3(3-0-6) 

EE408 Selected Topics of Electrical Engineering II  

วศฟ422 

EE422 

เสถียรภาพของระบบไฟฟากำลังและการควบคุม 

Power System Stability and Control 

       3(3-0-6) 

วศฟ423 

EE423 

วศฟ424 

EE424 

วศฟ426 

EE426 

วศฟ440 

EE440 

ระบบสมารทกริดและการผลิตแบบกระจาย                                                        

Smart Grid and Distributed Generation Systems  

ความเชื่อถือไดในระบบไฟฟากำลัง  

Power System Reliability  

การอนุรักษและจัดการพลงังาน                                                

Energy Conservation and Management         

การปฏิบัติการและวางแผนระบบไฟฟากำลัง 

Power System Operation and Planning  

       3(3-0-6) 

 

  3(3-0-6) 

 

 3(3-0-6) 

 

 3(3-0-6) 

     

  

      ชุดวิชาดานสัญญาณและระบบ 

วศฟ350 ระบบควบคุมแบบลำดับท่ีโปรแกรมได  3(3-0-6) 

EE350 Programmable Logic Control Systems  

วศฟ409 

EE409 

วศฟ480 

EE480 

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 3 

Selected Topics of Electrical Engineering III 

ระบบสมองกลฝงตัว 

Embedded System  

  3(3-0-6) 

 

  3(3-0-6) 
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      ชุดวิชาวิศวกรรมพลาสมา 

  วศฟ410 

  EE410 

  วศฟ427 

  EE427 

  วศฟ481 

  EE481 
 

   หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 4 

   Selected Topics of Electrical Engineering IV 

   พ้ืนฐานวิศวกรรมพลาสมา 

   Fundamental of Plasma Engineering 

   เทคโนโลยีควอนตัม 

   Quantum Technology 

      3(3-0-6) 

 

      3(3-0-6) 

 

      3(3-0-6) 

 

      3.2.2 วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ชุดวิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ  

 วศฟ342 

 EE342 

  ทฤษฎีการเขารหสั 

 Coding Theory 

3(3-0-6) 

       วศฟ371 

 EE371 

  อิเล็กทรอนิกสสำหรบัการสื่อสาร 

  Communication Electronics 

              3(3-0-6) 

 

 วศฟ373 

 EE373 

 วศฟ390  

  การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟาสือ่สาร 

  Communication Electrical Engineering Drawing 

  วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรม 

  3(2-3-4) 

 

  3(3-0-6) 

 EE390   Numerical Methods for Engineering  

 วศฟ407   หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 1                                                       3(3-0-6) 

 EE407 

 วศฟ472 

 EE472 

  Selected Topics of Electrical  Engineering I 

  การจัดการเครือขายและการใชงาน       

  Network Management and Implementation  
 

 

  3(3-0-6) 

 

ชุดวิชาดานเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

วศฟ408 หวัขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 2                                                    3(3-0-6) 

EE408 

วศฟ470 

EE470 

วศฟ471 

EE471 

วศฟ480 

EE480 

Selected Topics of Electrical Engineering II 

การออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทึม 

Design and Analysis of Algorithms 

การพัฒนาอินเทอรเน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 

Internet of Things Development 

ระบบสมองกลฝงตัว 

Embedded System 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 
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วศฟ481 

EE481 
 

เทคโนโลยีควอนตัม 

Quantum Technology 

 3(3-0-6) 

ชุดวิชาดานเทคโนโลยีสายอากาศและการส่ือสารไรสาย 

วศฟ409 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 3 3(3-0-6) 

EE409 

วศฟ431 

Selected Topics of Electrical Engineering III 

การสื่อสารบรอดแบนด 

 

3(3-0-6) 

EE431 Broadband Communication  

วศฟ442 การสือ่สารดาวเทียม 3(3-0-6) 

EE442 Satellite Communication  

วศฟ443 การประมวลผลสัญญาณสายอากาศแถวลำดบั 3(3-0-6) 

EE443 Antenna Array Signal Processing  

วศฟ444 

EE444 

วศฟ445 

EE445 

การวัดและการสรางสายอากาศ 

Antenna Fabrication and Measurement 

การออกแบบวงจรยานความถ่ีวิทย ุ                                      

Radio Frequency Circuit Design 
 

3(3-0-6) 

 

    3(3-0-6) 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หนวยกิต   

หมวดวิชาเลือกเสรี กำหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 10 หนวยกิต จากชุดรายวิชาใดๆ ท่ีสนใจหรือ

สอดคลองตอยอดความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชาเอก ซ่ึงเปดสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยตอง

เรียนทุกรายวิชาในชุดรายวิชาท่ีเลือก 
 

ความหมายของรหัสวิชา   

 การกำหนดรหัสรายวิชา นำหนาดวยกลุมตัวอักษร 2-3 ตัว ตามดวยกลุมตัวเลข 3 ตัว ซ่ึงจำแนกตาม

แผนภมิูตอไปนี้ 

 XXX    XXX 
 
 

 
 

ความหมายกลุมตัวอักษร 

 มศว หรือ SWU   หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 คม หรือ  CH   หมายถึง  รายวิชาในกลุมวิชาเคมีพ้ืนฐาน 

 คณ หรือ MA  หมายถึง  รายวิชาในกลุมวชิาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

 ฟส หรือ PY   หมายถึง  รายวชิาในกลุมวิชาฟสิกสพ้ืนฐาน 

 วศ หรือ EG   หมายถึง  รายวิชาในกลุมพ้ืนฐานวิศวกรรม 

 วศฟ หรือ EE   หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิศวกรรมไฟฟา 

กลุมตัวอักษร 

 

กลุมตัวเลข 
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ความหมายกลุมตัวเลข 

 เลขหลักรอย  หมายถึง ชั้นป 

 เลขหลักสิบ   หมายถึง กลุมวิชา 

 เลขหลักหนวย  หมายถึง ลำดับวิชาในกลุมวิชานั้น 

ความหมายเลขหลักสบิ 

 0    หมายถึง กลุมวิชาวิชาหัวขอพิเศษ 

 1    หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

 2    หมายถึง กลุมวชิาวิศวกรรมไฟฟากำลงั 

 3    หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

 4    หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

 5    หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมการวดัคุมและระบบควบคุม 

 6    หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและระบบควบคุม 

 7    หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอร  

 8    หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร   

 9    หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟา 

ความหมายของเลขรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน 

  เลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียนมีรายละเอียดตามแผนภูมิตอไปนี ้

         X    (  X -   X -   X ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา 

คาบเรียนทฤษฎ ี

คาบเรยีนปฎบิัติ 

จำนวนหนวยกิต 
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3.1.4  แผนการศึกษา 

แผนการศึกษาท่ี 1  

 

วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาการเรียนรูและการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 

มศว191 การเรียนรูสูโลกในศตวรรษท่ี 21      3(2-2-5) 

มศว192 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณ117 แคลคูลสัสำหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

ฟส101 ฟสกิสเบื้องตน1  3(3-0-6) 

ฟส181 ปฏบิัตกิารฟสกิสเบื้องตน 1  1(0-3-0) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-3-4) 

วศฟ195 เทคโนโลยีสัญญาณและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  รวม 19 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาศลิปะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 

มศว193 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3(2-2-5) 

มศว194 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

คม103 เคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 

คม193 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-0) 

วศฟ111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา หนวยกิต 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ196 การเขียนแบบไฟฟา 1(1-0-2) 

วศอ222 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

  รวม 17 
 

 

ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 1  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม 

มศว195 พลเมืองสรางสรรคสงัคม 3(2-2-5) 

มศว196 ศาสตรและศิลปแหงการพัฒนาสงัคมอยางยั่งยืน 3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

วศฟ211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศก109 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

วศฟ270 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 

วศฟ271 ปฏบิัติการอิเลก็ทรอนิกสวิศวกรรม 1(0-3-0) 

วศฟ297 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

  รวม 19 
 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเปนผูประกอบการ 

มศว197 การพูดและการนำเสนองานเพ่ืออาชีพ 3(2-2-5) 

มศว198 การเตรียมพรอมสูการทำงานและการเปนผูประกอบการ 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา 

 

หนวยกิต 

วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ203 สถิตศาสตรวิศวกรรม   3(3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ212 เครื่องมือวดัและการวัดทางไฟฟา  3(3-0-6) 

วศฟ213 ปฏบิัติการวงจรและเครื่องวัดไฟฟา 1(0-3-0) 

วศฟ215 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วศฟ281 วงจรดจิิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-4) 

  รวม 19 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาวิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด 

มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ351 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

วศฟ301 ปฏบิัตกิารวิศวกรรมไฟฟากำลัง 1 1(0-3-0) 

ชุดวิชาความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน 

วศฟ310 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

วศฟ311 อิเลก็ทรอนิกสกำลัง  3(3-0-6) 

กลุมวิชาเอกเลือก 

วศฟxxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

  รวม 19 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน 

วศฟ312 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 3(3-0-6) 

วศฟ313 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากำลงั 2 1(0-3-0) 

วศฟ321 พลงังานทดแทน 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟากำลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 

วศฟ314 ระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานโครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

วศฟ416 สัมมนาโครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxxxx วิชาเลอืกเสรี 6(6-0-12) 

  รวม 17 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน 

วศฟ411 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 3(3-0-6) 

วศฟ412 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 3 1(0-3-0) 

ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟากำลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 

วศฟ413 การวิเคราะหระบบกำลังไฟฟา 3(3-0-6) 

วศฟ419 โรงไฟฟาและสถานียอย 3(3-0-6) 

วศฟ420 การออกแบบระบบไฟฟา  3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานโครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

วศฟ417 โครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลงั 1 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxxxx วิชาเลอืกเสรี 4(4-0-8) 

  รวม 18 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วศฟ401 สัมมนาฝกงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-0) 

ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟากำลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 

วศฟ414 วิศวกรรมไฟฟาแรงสงู 3(3-0-6) 

วศฟ415 การปองกันระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานโครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

วศฟ418 โครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 2 2(0-6-0)  

ชุดวิชาความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

วศฟ425 ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

กลุมวิชาเอกเลือก 

วศฟxxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

  รวม 14 
 

วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาการเรียนรูและการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 

มศว191 การเรียนรูสูโลกในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 

มศว192 การใชภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3(2-2-5) 

วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณ117 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

ฟส101 ฟสกิสเบื้องตน 1  3(3-0-6) 

ฟส181 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน 1  1(0-3-0) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-3-4) 

วศฟ195 เทคโนโลยีสญัญาณและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  รวม 19 
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ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 

มศว193 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสทิธภิาพ 3(2-2-5) 

มศว194 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ          3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

คม103 เคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 

คม193 ปฏิบตัิการเคมีท่ัวไป 1(0-3-0) 

วศฟ111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ196 การเขียนแบบไฟฟา 1(1-0-2) 

วศอ222 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วศฟ191 หลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

  รวม 20 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม 

มศว195 พลเมืองสรางสรรคสังคม 3(2-2-5) 

มศว196 ศาสตรและศิลปแหงการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

วศฟ211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศก109 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

วศฟ270 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 

วศฟ271 ปฏิบตัิการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1(0-3-0) 
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รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา 

 

หนวยกิต 

วศฟ297 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

  รวม 19 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเปนผูประกอบการ 

มศว197 การพูดและการนำเสนองานเพ่ืออาชีพ 3(2-2-5) 

มศว198 การเตรียมพรอมสูการทำงานและการเปนผูประกอบการ 3(2-2-5) 

วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ203 สถิตศาสตรวิศวกรรม   3(3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ212 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

วศฟ213 ปฏบิัติการวงจรและเครื่องวัดไฟฟา 1(0-3-0) 

วศฟ215 สนามแมเหลก็ไฟฟา 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

วศฟ296 สญัญาณดิจิทัลและระบบ 3(3-0-6) 

  รวม 19 
 

ปท่ี 3 ภาคการศกึษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาวิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด 

มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

มศว293 การปรับตวัในสังคมพลวัต 3(2-2-5) 

ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วศฟ334 ปฏิบตัิการระบบโทรคมนาคม 1 1(0-3-0) 
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รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา 

 

หนวยกิต 

ชุดวิชาความรูดานอุปกรณส่ือสารและการสงสัญญาณ 

วศฟ336 โครงขายการสื่อสารและสายสง 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร 

วศฟ341 ความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

วศฟ381 การออกแบบระบบดจิิทัล 3(2-3-4) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxxxx วิชาเลอืกเสรี 4(4-0-8) 

  รวม 20 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาความรูดานอุปกรณส่ือสารและการสงสัญญาณ 

วศฟ331 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

วศฟ337 ปฏบิัติการระบบโทรคมนาคม 2 1(0-3-0) 

ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟาสือ่สารและเครือขาย 

วศฟ340 ระบบการสื่อสารเคลือ่นท่ี 3(3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ351 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

วศฟ382 ไมโครคอนโทรลเลอรและระบบสมองกลฝงตัว 3(2-3-4) 

ชุดวิชาความรูดานโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วศฟ432 สัมมนาโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 1(0-3-0) 

กลุมวิชาเอกเลือก 

วศฟxxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

  รวม 17 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาความรูดานทฤษฎกีารส่ือสาร 

วศฟ338 การสื่อสารแบบดิจิทัล 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานอุปกรณส่ือสารและการสงสัญญาณ 

วศฟ430 การสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ 3(3-0-6) 

วศฟ441 ปฏบิัติการระบบโทรคมนาคม 3 1(0-3-0) 

ชุดวิชาความรูดานโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วศฟ433 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 1(0-3-0) 

ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟาส่ือสารและเครือขาย 

วศฟ448 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

วศฟ450 ปญญาประดิษฐและสื่อประสมดิจิทัล 3(3-0-6) 

  รวม 14 
 

 

ปท่ี 4 ภาคการศกึษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วศฟ401 สมัมนาฝกงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-0) 

ชุดวิชาความรูดานโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วศฟ434 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 2(0-6-0) 

ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟาส่ือสารและเครือขาย 

วศฟ449 การสือ่สารขอมูลและโครงขาย 3(3-0-6) 

กลุมวิชาเอกเลือก 

วศฟxxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 6(6-0-12) 

  รวม 14 
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แผนสหกิจศึกษา 

 

วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาการเรียนรูและการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 

มศว191 การเรียนรูสูโลกในศตวรรษท่ี 21      3(2-2-5) 

มศว192 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณ117 แคลคูลสัสำหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

ฟส101 ฟสิกสเบื้องตน1  3(3-0-6) 

ฟส181 ปฏบิัตกิารฟสกิสเบื้องตน 1  1(0-3-0) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-3-4) 

วศฟ195 เทคโนโลยีสัญญาณและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  รวม 19 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 

มศว193 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3(2-2-5) 

มศว194 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมี

ประสิทธภิาพ 

3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

คม103 เคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 

คม193 ปฏบิตักิารเคมีท่ัวไป 1(0-3-0) 

วศฟ111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา 
 

หนวยกิต 

วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ203 สถิตศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

  รวม 16 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม 

มศว195 พลเมืองสรางสรรคสังคม 3(2-2-5) 

มศว196 ศาสตรและศิลปแหงการพัฒนาสังคมอยางยั่งยนื 3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

วศฟ211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศก109 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

วศฟ270 อิเล็กทรอนกิสวิศวกรรม 3(3-0-6) 

วศฟ271 ปฏบิตักิารอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1(0-3-0) 

วศฟ297 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

  รวม 19 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเปนผูประกอบการ 

มศว197 การพูดและการนำเสนองานเพ่ืออาชีพ 3(2-2-5) 

มศว198 การเตรียมพรอมสูการทำงานและการเปนผูประกอบการ 3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ212 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา  3(3-0-6) 

วศฟ213 ปฏิบัติการวงจรและเครื่องวัดไฟฟา 1(0-3-0) 
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รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา 

 

หนวยกิต 

วศฟ215 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

วศฟ196 การเขียนแบบไฟฟา 1(1-0-2) 

ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

วศฟ281 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-4) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxxxx วิชาเลอืกเสรี 4(4-0-8) 

  รวม 21 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาวิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด 

มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศอ222 วัสดวุิศวกรรม 3(3-0-6) 

วศฟ351 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

วศฟ301 ปฏบิัตกิารวิศวกรรมไฟฟากำลัง 1 1(0-3-0) 

ชุดวิชาความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน 

วศฟ310 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วศฟ311 อิเล็กทรอนิกสกำลัง  3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟากำลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 

วศฟ414 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 

  รวม 22 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน 

วศฟ312 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 3(3-0-6) 

วศฟ313 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟากำลงั 2 1(0-3-0) 

วศฟ321 พลงังานทดแทน 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟากำลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 

วศฟ314 ระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

วศฟ425 ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxxxx วิชาเลอืกเสร ี 6(6-0-12) 

  รวม 19 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน 

วศฟ411 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 3(3-0-6) 

วศฟ412 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 3 1(0-3-0) 

ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟากำลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 

วศฟ413 การวิเคราะหระบบกำลังไฟฟา 3(3-0-6) 

วศฟ415 การปองกันระบบไฟฟากำลัง 3(3-0-6) 

วศฟ419 โรงไฟฟาและสถานียอย 3(3-0-6) 

วศฟ420 การออกแบบระบบไฟฟา  3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานสหกจิศกึษา 

วศฟ402 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) 
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รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา 

 

หนวยกิต 

กลุมวิชาเอกเลือก 

วศฟxxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

  รวม 20 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาความรูดานสหกิจศึกษา 

วศฟ403 สหกิจศึกษา 6(0-42-0) 

  รวม 6 

 

วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาการเรียนรูและการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 

มศว191 การเรียนรูสูโลกในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 

มศว192 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณ117 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

ฟส101 ฟสิกสเบื้องตน 1  3(3-0-6) 

ฟส181 ปฏิบตัิการฟสกิสเบื้องตน 1  1(0-3-0) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-3-4) 

วศฟ195 เทคโนโลยีสญัญาณและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  รวม 19 
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ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 

มศว193 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3(2-2-5) 

มศว194 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ          

3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

คม103 เคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 

คม193 ปฏิบตักิารเคมีท่ัวไป 1(0-3-0) 

วศฟ111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

วศฟ191 หลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร 

วศ203 สถิตศาสตรวิศวกรรม   3(3-0-6) 

  รวม 19 

 

ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม 

มศว195 พลเมืองสรางสรรคสังคม 3(2-2-5) 

มศว196 ศาสตรและศิลปแหงการพัฒนาสงัคมอยางยั่งยืน 3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

วศฟ211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศก109 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-4) 
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รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา 

 

หนวยกิต 

วศฟ270 อิเลก็ทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 

วศฟ271 ปฏิบัติการอิเลก็ทรอนิกสวิศวกรรม 1(0-3-0) 

วศฟ297 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

  รวม 19 

 

ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเปนผูประกอบการ 

มศว197 การพูดและการนำเสนองานเพ่ืออาชีพ 3(2-2-5) 

มศว198 การเตรียมพรอมสูการทำงานและการเปนผูประกอบการ 3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ212 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

วศฟ213 ปฏิบัติการวงจรและเครื่องวัดไฟฟา 1(0-3-0) 

วศฟ215 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

วศฟ196 การเขียนแบบไฟฟา 1(1-0-2) 

ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วศฟ296 สัญญาณดิจิทัลและระบบ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 4(4-0-8) 

  รวม 21 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาวิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด 

มศว291 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวัต 3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศอ222 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วศฟ334 ปฏิบัตกิารระบบโทรคมนาคม 1 1(0-3-0) 

ชุดวิชาความรูดานอุปกรณส่ือสารและการสงสัญญาณ 

วศฟ336 โครงขายการสื่อสารและสายสง 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร 

วศฟ341 ความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

วศฟ381 การออกแบบระบบดิจิทัล 3(2-3-4) 

  รวม 19 
 

ปท่ี 3 ภาคการศกึษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาความรูดานอุปกรณส่ือสารและการสงสัญญาณ 

วศฟ331 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

วศฟ337 ปฏิบัตกิารระบบโทรคมนาคม 2 1(0-3-0) 

ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟาส่ือสารและเครอืขาย 

วศฟ340 ระบบการสื่อสารเคลือ่นท่ี 3(3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ351 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา 

 

หนวยกิต 

ชุดวิชาความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

วศฟ382 ไมโครคอนโทรลเลอรและระบบสมองกลฝงตัว 3(2-3-4) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 6(6-0-12) 

  รวม 19 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาความรูดานทฤษฎกีารส่ือสาร 

วศฟ338 การสื่อสารแบบดิจิทัล 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานอุปกรณส่ือสารและการสงสัญญาณ 

วศฟ430 การสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ 3(3-0-6) 

วศฟ441 ปฏิบัตกิารระบบโทรคมนาคม 3 1(0-3-0) 

ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟาส่ือสารและเครือขาย 

วศฟ448 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

วศฟ449 การสือ่สารขอมูลและโครงขาย 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

วศฟ450 ปญญาประดิษฐและสื่อประสมดิจทัิล 3(3-0-6) 

ชุดวิชาความรูดานสหกิจศึกษา 

วศฟ402 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) 

กลุมวิชาเอกเลือก 

วศฟxxx วิชาเอกเลอืก 3(3-0-6) 

  รวม 20 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ชุดวิชาความรูดานสหกจิศึกษา 

วศฟ403 สหกิจศึกษา 6(0-42-0) 

 รวม 6 

 

3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 

   1.1 วิชาบังคับ กำหนดใหเรียน จำนวน 4 ชดุรายวชิา รวมไมนอยกวา 24 หนวยกิต ดังนี้ 

       1.1.1  ชุดวิชา การเรียนรูและการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21  

       ศึกษาวิธีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง การทำงานในศตวรรษท่ี 21 การใชภาษาไทยเพ่ือการ

ติดตอสื่อสาร ฝกวิเคราะหและสังเคราะหสถานการณในชีวิตประจำวันอยางมีวิจารณญาณ ออกแบบ

แผนการพัฒนาการเรียนรูในมหาวิทยาลัย สามารถเรียนรูและนำเสนอความรูโดยประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลได 
 

มศว191        การเรียนรูสูโลกในศตวรรษท่ี 21                                                      3(2-2-5) 

SWU191       Learning to the World of 21st Century    

  ศึกษาแนวคิดการเรียนรูและทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ

เรียนรู การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญาเพ่ือแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ริเริ่มสิ่งใหมและออกแบบ

ชีวิตการเรียนรูในมหาวิทยาลัยของตนเองอยางมีเปาหมาย รวมถึงถายทอดความรูท่ีไดจากการเรียนรูดวย

ตนเองอยางสรางสรรค 
 

มศว192        การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                       3(2-2-5) 

SWU192       Thai Language for Communication 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การรับสารและสงสารในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสื่อความหมายอยางถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม  
 

       1.1.2 ชุดวิชา ศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ  

                    ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟง การพูด การอาน และการ

เขียนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ผานการทำแบบฝกหัดการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน โดยใชกระบวนการเรียนรู สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและ

นอกหองเรียน 
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  มศว193  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพ            3(2-2-5) 

SWU193  Listening and Speaking for Effective English Communication  

    ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟงและการพูดภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ผานกระบวนการเรียนรู สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

หลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน 
 

มศว194  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ        3(2-2-5) 

SWU194  Reading and Writing for Effective English Communication 

           ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการอานและการเขียนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ผานกระบวนการเรียนรู สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

หลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน 

 

     1.1.3 ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม (SWU for Society) 

                  ศึกษาบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ท้ังในสังคม

กายภาพและสังคมดิจิทัล การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางความคิด เปนพลเมืองท่ี

สรางสรรคสังคมโดยเขาใจความแตกตางทางพหุวัฒนธรรมและการถายทอดทางภูมิปญญาของสังคมไทย 

ความหลากหลายของสภาพสังคม การวิเคราะหปญหาสังคม เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 
 

มศว195   พลเมืองสรางสรรคสงัคม                                                            3(2-2-5) 

SWU195   Creative Citizen for Society 

     ศึกษาการเปนพลเมืองท่ีมีความคิดท่ีหลากหลาย และภูมิปญญาท่ีเปนรากฐานทางความคิด

ของสังคมไทย การมีสวนรวมแสดงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองท่ีมีคุณภาพ

ภายใตประชาคมท่ีตนอาศัยอยู รวมถึงในสังคมดิจิทัล การเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีรูเทาทันและสรางสรรคสังคม 

การอยูรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและผูตามไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ การดำเนินชีวิตในสังคมท่ีมี

ความหลากหลายทางความคิดและพหุวัฒนธรรม และการจัดการปญหาความขัดแยงในสังคมดวยสันติวิธี

ดวยกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 
 

มศว196   ศาสตรและศิลปแหงการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน                                3(2-2-5) 

SWU196   Science and Art of Sustainable Social Development 

    ศึกษาแนวคิดเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ขององคการสหประชาชาติ การ

วิเคราะหปญหาสังคมและโอกาสในการปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตท่ีจะสงผลตอพลเมืองในสังคม  

ฝกปฏิบัติใชกระบวนการออกแบบทางความคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบผานกระบวนการวิจัย      

การออกแบบโครงการเพ่ือแกปญหา การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการเก็บขอมูลทาง

สังคมศาสตร และการถายทอดแนวคิดการพัฒนาสังคมและผลการดำเนินโครงการท่ีผานการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบ  
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     1.1.4 ชุดวิชา การพัฒนาทักษะการทำงานและการเปนผูประกอบการ  

                      ศึกษาหลักการสื่อสารเพ่ือการทำงานรวมกัน บนพ้ืนฐานความเขาใจตนเองและผู อ่ืน 

ลักษณะการทำงานในองคการ แนวคิดการเปนผูประกอบการ การนำเสนอเรื่องราวท่ีมีคุณคาและเกิด

ประโยชนตอการทำงาน การเปนผูประกอบการในโลกดิจิทัล และจริยธรรมในการทำงานและการประกอบ

ธุรกิจ 

มศว197      การพูดและการนำเสนองานเพ่ืออาชีพ                                           3(2-2-5) 

SWU197      Speaking and Presentation for Careers 

        ศึกษาการใชภาษาถอยคำและภาษาทาทางในการทำงานรวมกับผูอ่ืนใหเหมาะสมตาม

กาลเทศะในยุคสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง การพูดและการนำเสนอเรื่องราวท่ีมีคุณคาผานสื่อดิจิทัล การรับฟง         

การวิพากษและแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค เพ่ือประโยชนตอการประกอบอาชีพและการสรางรายได 
 

มศว198      การเตรียมพรอมสูการทำงานและการเปนผูประกอบการ                     3(2-2-5) 

SWU198      Preparation for Working and Entrepreneurship 

       ศึกษาการทำงานและลักษณะการเปนผูประกอบการ รวมถึงจริยธรรมท่ีเก่ียวของ การ

ทำงานรวมกับผูอ่ืนโดยแสดงบทบาทตามภาวะผูนำและผูตามบนพ้ืนฐานความเขาใจตนเองและผูอ่ืนอยาง

ลึกซ้ึง การใชวิจารณญาณในการวิเคราะหและสังเคราะหแผนการแกปญหาในการทำงานอยางมี

ประสิทธิภาพดวยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รวมถึงพ้ืนฐานเริ่มตนในการประกอบการและ

การสรางแบรนดจากจุดเดนในตนเองอยางสรางสรรค และการประเมินคุณภาพของแผนการประกอบการ

อยางเปนระบบ  

 

  1.2 วิชาเลือก กำหนดใหเลือกเรียน จำนวน 1 ชุดวิชา รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชา  

ดังนี้ 

       1.2.1 ชุดวิชา วิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด (Smart Life)  

                    ศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และกระบวนการ

เรียนรูทางสังคมท่ีเก่ียวของกับการปรับตัวและอยูรวมกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุล พัฒนาสุขภาพและวิถีชีวิต

เชิงสรางสรรค และการปรับตัวในสังคมพลวัต 
 

มศว291  วิถีชวีิตเพ่ือสุขภาพ                                                                     3(2-2-5) 

SWU291  Healthy Lifestyle 

    ศึกษาองคประกอบและการพัฒนาสุขภาพแบบองครวม โรคไมติดตอเรื้อรังกับพฤติกรรม

การใชชีวิตของมนุษยรวมท้ังปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ ความสำคัญของอาหาร โภชนาการ และออกกำลังกาย 

การเลือกบริโภคดวยปญญาและการพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค 
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มศว292  วิทยาศาสตร กุญแจสูการอยูรวมกับสิ่งแวดลอมอยางสมดลุ          3(2-2-5) 

SWU292  Science: A Key to Harmonious Living with Our Environment 

    ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร พลังงาน ระบบนิเวศวิทยา ผลกระทบจากความเจริญ

ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการใชพลังงาน ท่ีมีตอวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม รวมถึงการ

ประยุกตใชวิทยาศาสตรในการปรับตัวและอยูรวมกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
 

มศว293  การปรับตัวในสังคมพลวัต                                                            3(2-2-5) 

SWU293  Adaptation in the Dynamic Society 

   ศึกษาปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปจจัยท่ีสงผลตอการแสดงพฤติกรรม การ

รูเทาทันอารมณและการฟนคืนกลับเม่ือพบปญหาในชีวิต กระบวนการเรียนรูแบบสืบสอบเพ่ือความเขาใจ 

และการปรับตัวในสังคมพลวัตไดอยางเหมาะสม 
 

  หมายเหตุ สำหรับนิสิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเรียนรายวิชา มศว291 และ มศว293 
 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ กำหนดใหเรียน ไมนอยกวา 102 หนวยกิต ดังนี้ 

    2.1 วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณ117 แคลคูลสัสำหรับวิศวกรรมศาสตร     3(3-0-6) 

MA117 Calculus for Engineering  

                 ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต รูปแบบยังไมกำหนด ปริพันธและการ

ประยุกต ปริพันธเชิงตัวเลข ปริพันธไมตรงแบบ อนุพันธยอย ปริพันธหลายชัน้ 
 

ฟส101 ฟสกิสเบือ้งตน 1    3(3-0-6) 

PY101 Introductory Physics I  

                 เวคเตอร แรงและการเคลื่อนท่ี สนามโนมถวง โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนท่ีแบบ

หมุน กลศาสตรของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนท่ีแบบสั่น สมบัติของสสาร กลศาสตรของ

ของไหล การเคลือ่นท่ีแบบคลื่น เสียง ความรอนและอุณหพลศาสตร 
 

วศ203    สถิตศาสตรวิศวกรรม       3(3-0-6) 

EG203    Engineering Statics  

                พ้ืนฐานกลศาสตร สถิตศาสตร โมเมนตของแรง ระบบแรงในสองมิติและสามมิติ สมดุล

ใน สองมิติและสามมิติของอนุภาคและวัตถุเกร็ง แรงกระจาย โครงถัก โครงกรอบและเครื่องมือกล จุด

ศูนยกลางมวล เซนทรอยด แรงเสียดทาน หลักของงานเสมือนและเสถียรภาพ 
  

ฟส181 ปฏิบัติการฟสิกสเบือ้งตน 1     1(0-3-0) 

PY181 Introductory Physics Laboratory I  

                ปฏิบัติการทางฟสิกสท่ีเก่ียวของกับหลักการวัดพ้ืนฐาน คาความคลาดเคลื่อน และเลข

นัยสำคัญ กลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุน กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร การ

เคลื่อนท่ีแบบกวัดแกวงและปรากฎการณคลื่น และทัศนศาสตรเบื้องตน 
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2.2 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

คม103 เคมีท่ัวไป    3(3-0-6) 

CH103 General Chemistry  

                   ศึกษาพ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสรางอะตอม ปริมาณสัมพันธ สมบัติแกส

ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตรเคมี พันธะเคมี ตารางธาตุ และ

แนวโนมของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรเีซนเตติฟ อโลหะและธาตุทรานซิชัน 

 

คม193 ปฏบิตักิารเคมีท่ัวไป   1(0-3-0) 

CH193 General Chemistry Laboratory  

                  ฝกทักษะการใชอุปกรณพ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ทำการทดลอง

และวิเคราะหผลท่ีเก่ียวกับ ปริมาณสัมพันธ คาคงตัวของแกส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียง

อนุภาคในของแข็ง สมดุลเคมี อินดิเคเตอร จลนพลศาสตรเคมีการวิเคราะหคุณภาพไอออนบวกและ

ไอออนลบ 
 

 

วศฟ111 

 

  คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 
 

3(3-0-6) 

EE111   Mathematics for Engineering I  

                   เสน ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ พีชคณิตเวกเตอรในระบบสามมิติ การวิเคราะห

เวกเตอรและการประยุกตการหาอนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอรและการประยุกต แคลคูลัส

ของฟงกชันคาจริงสองตัวแปร แคลคูลัสของฟงกชนัคาจริงหลายตัวแปรและการประยุกต ปรพัินธตามเสน

และปริพันธตามผิว ทฤษฎบีทของกรีนในระนาบ ทฤษฎีบทของสโตค สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง

และอันดับสูงกวาหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนและการหาผลเฉลย ผลการแปลงลาปลาซและผลการ

แปลงลาปลาซผกผัน 

 

 วศฟ211  คณิตศาสตรวิศวกรรม 2        3(3-0-6) 

 EE211  Mathematics for Engineering II 

 บรุพวิชา : วศฟ 111 

 

                  สมการเชิงผลตางอันดับหนึ่ง สมการเชงิผลตางอันดับสองเอกพันธุและไมเอกพันธุ อนุกรม

ฟูเรียร ฟูเรียรอินทิกรัล ผลการแปลงฟูเรียร สมการเชงิอนุพันธยอย และปญหาคาขอบเขต ระนาบเชิงซอน 

ฟงกชันเชิงซอน ฟงกชันวิเคราะห สมการโคชี-รีมันน การสงคงแบบ การหาอนุพันธและปริพันธเชิงซอน 

ทฤษฎีบทปริพันธของโคช ีอนุกรมเทยเลอร อนุกรมแมคลอริน อนกุรมโลรองต การหาปริพันธ เรซิดู ทฤษฎี

บทของคาเรซิด ู
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   2.3 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

  วศก109  เขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-4) 

  ME109  Engineering Drawing  

                   ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรและ 

ตัวเลข เรขาคณิตประยุกต ภาพฉายออรโธกราฟฟก การเขียนภาพออรโธกราฟฟกและการเขียนภาพ

สามมิติ การกำหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน ภาพตัด มุมมองชวยและแผนคลี่ การเขียนภาพราง 

เกลียว สลักเกลียวและแปนเกลียว สัญลักษณในงานเขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอียดและการ

ประกอบชิ้นสวน การเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวยข้ันตน 

 

    วศฟ170  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร    3(2-3-4) 

     EE170  Computer Programming    

          แนวคิดพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การ 

ปฏิสัมพันธ ระหวางฮารดแวรและซอฟทแวร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาท่ีใชใน

ปจจุบัน ฝกปฏิบัติ สำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การนำคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตของ

สรรพสิ่งและปญญาประดิษฐเบื้องตนไปใชในงานวิศวกรรมแตละสาขา 

 

   วศฟ195   เทคโนโลยีสัญญาณและการสื่อสาร           3(3-0-6) 

 EE195   Signal and Communication Technology  

                 ทฤษฎีและคณิตศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของวิศวกรรมโทรคมนาคม สัญญาณและ ระบบ 

เบื้องตน การแทนคาสัญญาณ โมเดลการสื่อสารแบบมีสาย/สายเคเบิ้ล และแบบไรสาย/วิทยุ บทนำ

เก่ียวกับสัญญาณและระบบ การแปลงฟูริเยรและลาปลาสซในโดเมนเวลาและดีสครีต เทคนิคการกล้ำ

สัญญาณแบบแอนะล็อกและดิจิทัล เทคโนโลยสีื่อนำสัญญาณ เครอืขายโทรศัพท เครือขายอินเทอรเน็ต 

การแพรสัญญาณ เอชทีทีพี อีเมล เอฟทีพี เอกซเอ็มแอล เทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคมในปจจุบัน

และอนาคต 
 

วศฟ196         การเขียนแบบไฟฟา                                                                 1(1-0-2) 

EE196           Electrical Drawing 

                   หลักการเขียนแบบทางวิศวกรรมไฟฟาตามมาตรฐานสากล สัญลักษณท่ีใชในงานเขียน

แบบทางวิศวกรรมไฟฟา การเขียนและอานแบบวงจรไฟฟา การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน

การเขียนแบบทางวิศวกรรมไฟฟา 
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วศฟ212 เครื่องมือวดัและการวัดทางไฟฟา    3(3-0-6) 

EE212 Electrical Instruments and Measurements  

                  หนวยวัดและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟา การปรับเทียบการจำแนกประเภทและ

คุณสมบัติของเครื่องวัด การวิเคราะหผลของการวัด การวัดแรงดันและกระแสของไฟฟากระแสตรง

และกระแสสลับโดยใชเครื่องวัดแบบดิจิทัลและ แอนะล็อก  การวัดคากำลัง คาตัวประกอบกำลัง และ

คากำลังงาน การวัดคาความตานทาน คาความเหนี่ยวนำและคาความจุ การวัดความถ่ี คาบเวลาตอ

ชวงเวลาในการวัด สัญญาณรบกวนและทรานสดิวเซอร  
 

วศฟ213 ปฏิบัติการวงจรและเครือ่งวดัไฟฟา    1(0-3-0) 

EE213 Electric Circuit and Measurements Laboratory  

                     ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณ สำหรับวงจรไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ

พ้ืนฐาน แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา กำลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟาพ้ืนฐาน ระบบไฟฟาสามเฟส การสง

กำลังไฟฟาและการประยุกตใชงานเครื่องวัดไฟฟาเบื้องตน  
 

วศฟ215 สนามแมเหล็กไฟฟา    3(3-0-6) 

EE215 Electromagnetic Fields  

                    สนามไฟฟาสถิต ตัวนำและไดอิเล็กตริก คาความจุ กระแสการพาและกระแสการนำ

ความตานทานไฟฟา สนามแมเหล็กอยูตัว คาความเหนี่ยวนำ สนามแมเหล็กไฟฟาแปรตามเวลา สมการ

แมกซเวลล คลื่นระนาบ การเคลื่อนท่ีของคลื่นผานตัวกลาง การประยุกตทางวิศวกรรม 
 

   วศอ222          วัสดุวิศวกรรม                                                                       3(3-0-6) 

  INE222           Engineering Material  
                    ความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการนำไปใชงาน   

ของวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก โลหะ โพลิเมอร เซรามิกส และวัสดุคอมโพสิต คุณสมบัติทางกลของวัสดุ 

การเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 

วศฟ270 อิเลก็ทรอนิกสวิศวกรรม     3(3-0-6) 

EE270 Engineering Electronics  

          อุปกรณสารก่ึงตัวนำ คุณสมบัติแรงดัน-กระแส และความถ่ี การวิเคราะหและ

ออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบวงจรทรานซิสเตอรบีเจที มอส ซีมอส และไบซีมอส 

ออปแอมปและการประยุกตใชงาน โมดลูแหลงจายไฟ 
 

วศฟ271 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม     1(0-3-0) 

EE271 Engineering Electronics Laboratory  

          ทบทวนการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาเบื้องตน ปฏิบัติการทดลองคุณสมบัติของอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส การตอวงจรทรานซิสเตอร วงจรออปแอมป การประยุกตใชงานอุปกรณอิเลก็ทรอนิกส 
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วศฟ297 วงจรไฟฟา     3(3-0-6) 

EE297 Electric Circuits  

                     ทบทวนอุปกรณและสวนประกอบวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรแบบโนดและเมช 

สมการลูป ทฤษฎีวงจรไฟฟา วงจรอันดับหนึ่งและสอง ภาวะชั่วครูและสถานะคงตัว ความถ่ีธรรมชาติ 

แผนภาพเฟสเซอร การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ การวิเคราะหกำลังไฟฟากระแสสลับ ระบบ

ไฟฟาสามเฟส ออบแอมปและการวิเคราะหวงจร พ้ืนฐานการจำลองผลตอบสนองทางไฟฟาโดย

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

วศฟ351 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

EE351 Control Systems  

                     ทบทวนการแปลงลาปลาซและคอนโวลูชั่น แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบ 

ฟงกชันถายโอน แบบจําลองของระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี แบบจําลองเชิงพลวัตและ 

ผลตอบสนองเชิงพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง การควบคุมแบบวงเปดและแบบวง 

ปด การควบคุมแบบปอนกลับและคาความไว ชนิดของการควบคุมปอนกลับ แนวคิดและเง่ือนไขใน 

เสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ สมการสถานะ การะประยุกตใชงานเทคโนโลยี ดิจิทัล

ไอโอที เขากับระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

2.4 กลุมวิชาเอกบังคบั กำหนดใหเรยีนรวม                                                  46  หนวยกิต 

2.4.1 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วศฟ281         วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร                                            3(2-3-4) 

EE281            Digital Circuit and Microcontroller   

          ศึกษาทฤษฎีวงจรเกทดิจิทัล แผนผังคารโน วงจรเขารหัสและถอดรหัส วงจร

มัลติเพล็กซ ฟลิปฟลอป วงจรนับ ชิฟรีจิตเตอร การออกแบบวงจรลอจิกโดยใชควินแมคคัสก้ี           

การออกแบบวงจรซีเควนเชียลพ้ืนฐานสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร/ไมโครคอนโทรลเลอร 

อินพุต/เอาตพุต หนวยความจำ และอุปกรณรอบขาง การเชื่อมตอกับภายนอก การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร 
 

วศฟ311          อิเล็กทรอนิกสกำลัง                                                                3(3-0-6) 

EE311            Power Electronics 

          คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกำลัง หลักการของวงจรแปลงผันกำลังไฟฟา 

แบบไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง แบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสตรง แบบไฟฟา

กระแสสลับเปนไฟฟากระแสสลบั แบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ 
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ชุดวิชาความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

วศฟ301         ปฏบิัติการวศิวกรรมไฟฟากำลัง 1                                                 1(0-3-0) 

EE301            Electrical Power Engineering Laboratory I 

          ฝกปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการควบคุมวงจรแบบปดและแบบเปด จำลองฟงกชั่น 

การถายโอน เสถียรภาพของระบบควบคุม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในระบบควบคุม 
 

วศฟ425          ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา                                                3(3-0-6) 

EE425            Electromagnetic Compatibility 

                    ประวัติและความเปนมาของความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา มาตรฐานความเขากัน

ไดทางแมเหล็กไฟฟา การวิเคราะหสเปกตรัมของรูปคลื่นสัญญาณ ทฤษฎีสายสงไฟฟาและความเขากัน

ไดทางสัญญาณ คุณลักษณะของอุปกรณแบบไมอุดมคติ สัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางสายตัวนำ 

สัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางสายตัวนำ: มาตรฐานการวัดและการทดสอบภูมิคุมกัน ทฤษฎี

สายอากาศ สัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางสายอากาศ สัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางอากาศ: 

มาตรฐานการวัดและการทดสอบภูมิคุมกัน การเชื่อมโยงสัญญาณรบกวนและการปองกัน การชีลดเพ่ือ

ปองกันสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาทางอากาศ ปญหาความเขากันไดทางแมเหลก็ไฟฟากับการตอลง

ดิน หลักการออกแบบเพ่ือใหผานมาตรฐานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 
 

ชุดวิชาความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน 

วศฟ310 เครือ่งจักรกลไฟฟา 1      3(3-0-6) 

EE310 Electrical  Machines I  

          ศึกษาทฤษฎีวงจรแมเหล็กและหลักการแปลงสภาพพลังงานกลไฟฟา พลังงานและ

พลังงานรวมในวงจรแมเหล็ก หมอแปลงเฟสเดียวและสามเฟส หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟาชนิด

หมุน เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง 
 

 วศฟ312 
 

เครื่องจักรกลไฟฟา 2 
 

3(3-0-6) 

 EE312 Electrical Machines II  

                    บรุพวิชา  : วศฟ 310 

                   โครงสรางเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ เครื่องจักรกลซิงโครนัส เครื่องจักรกล

เหนี่ยวนำเฟสเดียวและสามเฟส การปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาชนิดพิเศษ 
 

 วศฟ313 ปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 2    1(0-3-0) 

 EE313   Electrical Power Engineering Laboratory II 

  บุรพวิชา  : วศฟ 310 

 

      ฝกปฏิบัติการทดลอง การแปลงสภาพพลังงานกลไฟฟา หมอแปลงไฟฟาเฟสเดียวและ

สามเฟส เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  
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  วศฟ321  พลังงานทดแทน       3(3-0-6) 

  EE321  Renewable Energy 

 บุรพวชิา: วศฟ 297 

 

                      เทอรโมไดนามิกสเบือ้งตน แนะนำนิยามของพลงังาน และรูปแบบของพลงังาน นิยาม  

ของกำลัง และประสิทธิภาพ การแปลงรูปพลังงาน การแปลงหนวยพลังงาน นิยามของพลังงาน

ทดแทน ศักยภาพของพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแสงอาทิตย ลม ชีวมวล ความรอนใตภิภพ 

แกสชีวภาพ พลังงานคลื่น ระบบเก็บสะสมพลังงาน การออกแบบติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย การจัด

การพลังงานดวยเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ กฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายของพลังงานทดแทน 
       

  วศฟ411  การขับเคลื่อนดวยไฟฟา      3(3-0-6) 

  EE411  Electric Drives  

         ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณขับเคลื่อนดวยไฟฟา คุณสมบัติโหลด โหมดการ

ทำงานของการขับเคลื่อน วิธีการหยุดมอเตอร การสงกำลังและพิกัด คุณสมบัติแรงบิด-ความเร็วของ

มอเตอรไฟฟา การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ระบบ

ขับเคลื่อนเซอรโว การประยุกตใชงานของการขับเคลื่อนอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม  
 

   วศฟ412   ปฏบิตักิารวิศวกรรมไฟฟากำลัง 3    1(0-3-0) 

   EE412   Electrical Power Engineering Laboratory III  

                         ปฎิบัติการทดลองการขับเคลื่อนดวยไฟฟา การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรง       

การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสสลบั ระบบขับเคลือ่นเซอรโว การควบคุมความเร็ว 
  

  ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟากำลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 

  วศฟ314          ระบบไฟฟากำลัง                                                                      3(3-0-6) 

    EE314            Electrical Power System 

                                 แนะนําระบบไฟฟากําลัง ระบบสมารทกริด แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา โครงสรางของ 

ระบบไฟฟากําลัง ลักษณะของโหลด วงจรไฟฟากําลังกระแสสลับ แนวคิดตอหนวย คุณลักษณะและ

แบบจําลองของเครื่องกําเนิดไฟฟาและหมอแปลงไฟฟากําลัง พารามิเตอรและแบบจําลองของสายสง

และเคเบิ้ล การคํานวณระบบสายสง ความสัมพันธของกระแสและแรงดัน พ้ืนฐานการไหลของ

กําลังไฟฟา 
 

วศฟ413 การวิเคราะหระบบกำลังไฟฟา 3(3-0-6) 

EE413 Electric Power System Analysis  

                    การคํานวณโครงขายของการสงจายและจําหนายกําลังไฟฟา การศึกษาเก่ียวกับการ

ไหลของกําลังไฟฟา การควบคุมการไหลของกําลังไฟฟา การดําเนินการทางเศรษฐศาสตรของระบบ

ไฟฟากําลัง พ้ืนฐานของการคํานวณความผิดพรอง การวิเคราะหการลัดวงจรแบบสมมาตรและไม

สมมาตร สวนประกอบสมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง 
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วศฟ414 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 

EE414 High Voltage Engineering  

                     การกำเนิดและการใชไฟฟาแรงสูง  การผลิตไฟฟาแรงสูงเพ่ือการทดสอบ เทคนิคการวัด

ไฟฟาแรงสูง ความเครียดสนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวนไฟฟา การเบรกดาวนทางไฟฟาของฉนวนแกส 

ของเหลว และของแข็ง เทคนิคการทดสอบไฟฟาแรงสูงและอุปกรณไฟฟาแรงสูง ฟาผาและการปองกัน 

นิวเคลียรฟสิกสเบื้องตน การประยุกตงานทางวิศวกรรมไฟฟาแรงสูงในเทคโนโลยีพลาสมาและโรงไฟฟา

พลงังานนิวเคลียรฟวชัน 

 

วศฟ415 การปองกันระบบไฟฟากำลัง  3(3-0-6) 

 EE415 Power System Protection  

                     สาเหตุและสถิติของความผิดพรอง หลักการพ้ืนฐานปฏิบัติการปองกันระบบไฟฟากำลัง  

หมอแปลงเครื่องมือวัดและทรานสดิวเซอร อุปกรณปองกันตางๆ และระบบปองกัน การปองกันกระแส

เกินและความผิดพรองลงดิน การปองกันแรงดันเกิน การปองกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล การปองกันสายสง

โดยใชรีเลยแบบระยะทางและไพล็อตรีเลย การปองกันเครื่องกําเนิดไฟฟา การปองกันมอเตอร การ

ปองกันหมอแปลงไฟฟากำลัง การปองกันบัสบาร รีแอกเตอรและตัวเก็บประจุ แนะนําอุปกรณการปองกัน

แบบดิจิทัล 

 

วศฟ419 โรงไฟฟาและสถานยีอย  3(3-0-6) 

   EE419 Electrical Power Plants and Substations  

                      พ้ืนฐานโรงไฟฟา แหลงพลังงานฟอสซิล แหลงพลังงานทดแทน โรงไฟฟาไอน้ำ 

โรงไฟฟากังหันแกส โรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟาพลังน้ำ โรงไฟฟานิวเคลียร โรงไฟฟาพลัง

แสงอาทิตย โรงไฟฟาพลังลม การกักเก็บพลังงาน พ้ืนฐานและอุปกรณตางๆของสถานีไฟฟายอย พ้ืนฐาน

การออกแบบสถานีไฟฟายอย โรงไฟฟาดีเซล 

 

วศฟ420 การออกแบบระบบไฟฟา  3(3-0-6) 

 EE420 Electrical System Design  

                       หลักการออกแบบข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานและความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้ง

ทางไฟฟา สายไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา ขอกำหนดการเดินสาย การคำนวณโหลด การออกแบบระบบ

ไฟฟาสำหรับบริภัณฑไฟฟา การออกแบบวงจรยอย วงจรสายปอน และวงจรประธาน การปรับปรุงตัว

ประกอบกำลัง การคำนวณกระแสลัดวงจร การตอลงดิน 
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ชุดวิชาความรูดานโครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

วศฟ416 สัมมนาโครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง  1(0-3-0) 

EE416 Power Engineering Project Seminar  

           ศึกษาปญหา คนควารวบรวมขอมูลเพ่ือพัฒนาแกไขปญหาทางดานวิศวกรรมไฟฟา

กำลัง นิสิตตองเสนอรายงานแนวทางสำหรับการกำหนดหัวขอโครงงาน  ภายใตการควบคุมดูแลและผาน

ความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง นิสิตตองนำเสนอรายงานตอ

คณะกรรมการสอบโครงงานและตองผานการสอบปากเปลา 

 

วศฟ417 โครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 1  1(0-3-0) 

EE417 Power Engineering Project I  

                     บุรพวิชา : วศฟ 416  

          นิสิตทำงานเปนกลุมหรือทำงานเดี่ยว ตามขอกำหนดหัวขอโครงงานวิศวกรรมไฟฟา

กำลัง ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน นิสิตแตละกลุมตองคนควา พัฒนาวิธีการแกไข

ปญหา และออกแบบ พรอมท้ังทดสอบโครงงานตามขอกำหนดหัวขอโครงงานในบางหัวขออยางเปน

ระบบ โดยอาศัยหลักทฤษฎีท่ีเก่ียวของเปนพ้ืนฐาน นิสิตตองนำเสนอรายงานตอคณะกรรมการสอบโครงงาน

และผานการสอบปากเปลา 

 

วศฟ418 โครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลงั 2 2(0-6-0) 

  EE418 Power Engineering Project II  

                     บุรพวิชา : วศฟ 417  

                   นิสิตตองทำการทดลองตามการออกแบบโครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลังครบถวนตาม

วัตถุประสงค เก็บรวบรวมขอมูลผลการทดลอง วิเคราะหวิจารณผลการทดลอง และตองสงรายงานฉบับ

สมบูรณ พรอมท้ังนำเสนอรายงานตอคณะกรรมการสอบโครงงานและตองผานการสอบปากเปลา 
  

 

 2.4.2 วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ชุดวิชาความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วศฟ191          หลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา                                                 3(3-0-6) 

EE191            Principle of Electrical Engineering 

          อุปกรณและสวนประกอบวงจรไฟฟา ความตานทาน ความนำไฟฟา และความจุไฟฟา 

แรงดัน กระแสและกำลังไฟฟา กฎของโอหม กฎแบงแรงดันและกระแส กฎของเคอรชอฟฟ ระบบไฟฟา

เฟสเดียวและสามเฟส หมอแปลงและหลักการหมอแปลงไฟฟาแบบเฟสเดียวและสามเฟส หลักการ

พ้ืนฐานของการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟา หลักเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟาท้ังมอเตอรและเครื่อง

กำเนิดไฟฟา แหลงกำเนิดและวิธีการสงกำลังไฟฟา 
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วศฟ296          สัญญาณดิจิทัลและระบบ                                                             3(3-0-6) 

EE296            Digital Signal and System 

            หลักการเบื้องตนเก่ียวกับการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล สมการเชิงผลตางและ 

ไดอะแกรม การแปลงซี การวิเคราะหและออกแบบวงจรกรอง การใชเทคนิคคอนโวลูชั่น ฟงกชั่น     

ถายโอน การตอบสนองเชิงความถ่ีสำหรับการหาผลการตอบสนองของวงจร การวิเคราะหสเปกตรัม        

เดซิเมชนั และการประมาณคาในชวง ระบบมัลติเรท ฟลเตอร แบงค การแปลงเวฟเล็ทแบบดสีครีต 

 

วศฟ334   ปฏบิัตกิารระบบโทรคมนาคม 1            1(0-3-0) 

EE334  Telecommunication Systems Laboratory I  

                     ปฏิบัติการเก่ียวกับการทำงานของระบบตางๆ ทางโทรคมนาคม ท่ีทำงานดวย สัญญาณ

แบบอนาลอค การใชเครื่องมือวัดทางดานโทรคมนาคม การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของกับ

ระบบ โทรคมนาคม  

 

   ชุดวิชาความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร 

 วศฟ338 การสือ่สารแบบดจิิทัล   3(3-0-6) 

EE338  Digital Communication  

                        ระบบการสื่อสารดิจิทัล ชนิดรูปแบบขอมูลดิจิทัล ปริภูมิสัญญาณ การตรวจจับ

สญัญาณ การสรางและรับสัญญาณดิจิทัลความถ่ีสูง การวิเคราะหสมรรถนะ การเขาจังหวะ การปรับรูป

สัญญาณ ทฤษฎีขอมูลขาวสารเบื้องตน การสรางรหัส การเขารหัสชองสัญญาณ การเปรียบเทียบระบบ

การกล้ำสัญญาณและการเขารหัสแบบตางๆ การวิเคราะหลิ้งคสายสงสื่อสารท้ังระบบ การซิงโครไนสใน

ระบบสื่อสาร การรวมสัญญาณและการแบงใชชองสัญญาณ การจางหายของชองสัญญาณจากคลื่นหลาย

ทิศทาง 

 

วศฟ341            ความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรรมไฟฟา                              3(3-0-6) 

EE341              Probability and Statistics for Electrical Engineering 

                      แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่อง ตัวแปรสุมแบบ

หนึ่งตัว ตัวแปรสุมแบบคู ผลรวมของตัวแปรสุม ตัวแปรสุมแบบเวกเตอร สถิติกระบวนการสุม การ

วิเคราะหและประมวลผลสญัญาณสุม ลูกโซมารคอฟ 
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ชุดวิชาความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

วศฟ381           การออกแบบระบบดิจิทัล                                                         3(2-3-4) 

EE381             Digital System Design 

                       ทฤษฎีวงจรดิจิ ทัลพ้ืนฐาน แผนผังคารโน วงจรเขารหัส วงจรถอดรหัส วงจร

มัลติเพล็กซ ฟลิปฟลอป วงจรนับ ชิฟรีจิสเตอร การออกแบบวงจรลอจิกโดยใชควินแมคคัสก้ี การ

ออกแบบวงจรลอจิกโดยใชการมัลติเพิลเอาตพุต การออกแบบวงจรซีเควนเชียล การวิเคราะหและ

สังเคราะหวงจรลำดับ สถาปตยกรรมของอุปกรณลอจิกชนิดโปรแกรมได การออกแบบวงจรดิจิทัลโดยใช

ภาษาวีเอชดีแอล การออกแบบซอฟแวรสำหรับอุปกรณลอจิกชนิดโปรแกรมได 

 

วศฟ382          ไมโครคอนโทรลเลอรและระบบสมองกลฝงตัว                                 3(2-3-4) 

EE382            Microcontrollers and Embedded Systems 

                 พ้ืนฐานสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร การตออินพุต 

เอาตพุต หนวยความจำ และอุปกรณตอพวง การเชื่อมตอกับเครือขาย การเขียนโปรแกรมควบคุม 

ระบบสมองกลฝงตัว 
 

วศฟ450   ปญญาประดิษฐและสื่อประสมดิจิทัล                                           3(3-0-6) 

EE450             Artificial Intelligence and Digital Multimedia 

                      การเรียนรูของเครื่องเบื้องตน การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบตัวแปรเดียว การ

วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบหลายตัวแปร การลดความซับซอนของแบบจำลอง โครงขายประสาท

เทียม ซัพพอรตเวกเตอรแมชีน การเรียนรูแบบไมมีผูสอน หลักการบีบอัดขอมูลแบบไมสูญเสียของ

สัญญาณขอมูลเสียง คำพูด ภาพ และวีดิโอ กราฟกสเวกเตอรและกราฟกสบิตแมป การปรับปรุงภาพ

มอรโฟโลยีเชิงคณิตศาสตร การกรองภาพในโดเมนสเปเชียล การกรองภาพในโดเมนความถ่ี การหาขอบ 

การกูภาพ การ แยกสวนของภาพ 
 

ชุดวิชาความรูดานอุปกรณส่ือสารและการสงสัญญาณ 

วศฟ331 วิศวกรรมสายอากาศ      3(3-0-6) 

EE331 Antenna Engineering  

                     บุรพวิชา : วศฟ 215 

                   คำจำกัดความและทฤษฎีพ้ืนฐาน แหลงกระจายคลื่นแบบจุด แบบรูปการกระจาย

สนามและกำลัง ทิศทางและอัตราขยาย อิมพีแดนซอินพุตของการกระจายคลื่น ความกวางแถบ

ประสิทธิภาพของสายอากาศ โพลาไรเซชันของคลื่น สมการการสงของฟริสและสมการพิสัยเรดารการ

กระจายคลื่นจากองคประกอบสวนยอยกระแส ผลกระทบเนื่องจากพ้ืนดิน คุณสมบัติการแพรกระจาย

คลื่นของสายอากาศเสนลวด สายอากาศแถวลำดับเชิงเสน สายอากาศแบบอูดา ยากิและแบบราย      

คาบล็อก สายอากาศแบบชองเปด สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศแบบสมัยใหมสำหรับ        

แอพพลเิคชันในปจจุบัน การวัดคุณสมบตัิสายอากาศ 
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วศฟ336 โครงขายการสื่อสารและสายสง 3(3-0-6) 

EE336 Communication Network and Transmission Lines 

บุรพวิชา: วศฟ 297 

 

                      โครงขายการสื่อสารสองพอรต พารามิเตอร Z Y H T ความสัมพันธระหวางแตละ

พารามิเตอร การเชื่อมตอโครงขาย การเชื่อมตอแบบอนุกรม แบบขนาน แบบผสม และแบบลูกโซ 

วงจรเรโซแนนซ การกรองความถ่ีแบบแพสซีฟ และแอคทีฟ การแมทชอิมพีแดนซ ทฤษฎีสายสง คลื่นตก

กระทบ และคลื่นสะทอนกลับ อัตราสวนคลื่นนิ่ง คุณลักษณะสายสงเม่ือปลายสายเปด ปลายสายปด  

ตอโหลด ปราศจากการสูญเสีย และการสูญเสียในสายสง การสะทอนกับในรูปเวลา แผนภาพแสดงการ

สะทอน การแมตชอิมพีแดนซโดยใชสายสง 

 

วศฟ337 ปฏบิตัิการระบบโทรคมนาคม 2   1(0-3-0) 

EE337 Telecommunication Systems Laboratory II  

                     ปฏิบัติการเก่ียวกับการทำงานของระบบตางๆ ทางโทรคมนาคม ระบบโครงขาย

สื่อสารและ สายสง ระบบการแพรกระจายคลื่นวิทย ุการทดสอบสายอากาศ 

 

วศฟ430 การสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ 3(3-0-6) 

EE430 Radio Wave Communication  

                     บรุพวิชา : วศฟ 215 

                     สมการแมกซเวลลและเง่ือนไขขอบเขต ทฤษฎีสายสง เอสพารามิเตอร การใชแผนภูมิ

สมิตในการแมทชิ่ง อิมพีแดนซ สายสงไมโครเวฟ และทอนำคลื่น ไมโครเวฟเรโซเนเตอรและวงจรกรอง

ความถ่ี การวิเคราะหวงจรไมโครเวฟ ตัวแยกกำลังงานและคัปเปอรแบบมีทิศทางการวัดไมโครเวฟและ

การประยุกตใชงาน ตัวกำเนิดคลื่นไมโครเวฟแบบตางๆ 

  
วศฟ441  ปฏบิตัิการระบบโทรคมนาคม 3   1(0-3-0) 

EE441  Telecommunication Systems Laboratory III  

                    ปฏิบัติการเก่ียวกับการทำงานของระบบตางๆ ทางโทรคมนาคม การสื่อสารแบบ 

ดิจิทัล การสื่อสารไมโครเวฟ การสื่อสารดวยแสง การสื่อสารดาวเทียม 
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  ชุดวิชาความรูดานระบบไฟฟาส่ือสารและเครือขาย 

 วศฟ340          ระบบการสื่อสารเคลื่อนท่ี                                                        3(3-0-6) 

 EE340            Mobile Communication 

                     ทฤษฎีของระบบการสื่อสารไรสาย และระบบการสื่อสารเคลื่อนท่ี คุณลักษณะและ  

ผลกระทบของการแพรกระจายคลื่นวิทยุ เทคนิคการกล้ำสัญญาณ การเขารหัสสัญญาณเสียง ความ

หลากหลายของการเขารหัสชองสัญญาณ เทคนิคการรวมสัญญาณ การเชื่อมตอระหวางสวนประกอบท่ี

หลากหลายสำหรับระบบการสื่อสารเคลื่อนท่ี มาตราฐานของการสื่อสารเคลื่อนท่ีในปจจุบัน ในยุคท่ี 3 

ยุคท่ี 4 ยุคท่ี 5 และในอนาคต ระบบเซลลูลาร การจัดการการเขาถึงแบบหลากหลายและการเชื่อมตอ 

การเพ่ิมความจุของชองสัญญาณไรสาย การเพ่ิมความจุของผูใชท่ีหลากหลาย ระบบสื่อสารไรสายแบบ

หลากหลายสัญญาณสงและรบั 

 
 

วศฟ448  การสือ่สารทางแสง    3(3-0-6) 

EE448  Optical Communication  

                      ทอนำแสงแบบไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเง่ือนไขการแพรกระจายของคลื่น   

โครงสรางและชนิดของเสนใยนำแสง พารามิเตอรของเสนใยนำแสง การผลิตเสนใยนำแสง ชนิดเคเบิ้ล

ของเสนใยนำแสง การผิดเพ้ียนของสัญญาณในเสนใยนำแสง แหลงกำเนิดแสง เทคนิคการมอดูเลชัน ตัว

ตรวจรับสัญญาณแสง เครื่องรับสัญญาณแสง การเสื่อมของสัญญาณ การลดทอนสัญญาณ การกระจาย

ของสัญญาณ ระบบการสงสัญญาณรวมสื่อในการเชื่อมโยงเสนใยนำแสง เครือขายนำแสงแบบเฉ่ือย 

(PON) เครือขายการถายทอดสัญญาณแบบแบงตามความยาวคลื่น (WDM) เครือขายการถายทอด

สัญญาณแบบแบงตามความยาวคลื่นท่ีหนาแนน (DWDM) ระบบสื่อสารเสนใยนำแสงระดับใกล (FTTX) 

การทวนสัญญาณและการขยายอุปกรณทางแสง การคำนวณคาใชจายของการเชื่อมโยงทางแสง 

 

  วศฟ449           การสื่อสารขอมูลและโครงขาย                                                  3(3-0-6) 

  EE449             Data Communication and Networking 

                      การสื่อสารขอมูลและเครือขายเบื้องตน สถาปตยกรรมเครือขายลำดับชั้น เกณฑวิธี

และเสนทางเชื่อมโยงแบบจุดตอจุด แบบจำลองการหนวงในเครือขายขอมูล เกณฑวธิีควบคุมการเขาถึง

สื่อ การควบคุมการไหล การควบคุมความผิดพลาด เครือขายบริเวณเฉพาะท่ี การสับเปลี่ยนเครือขาย 

การจัดเสนทางเครือขายขอมูล ความปลอดภัยของเครือขาย เครือขายคลาวด สถาปตยกรรมและระบบ 

มาตรฐานของเครอืขาย 
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 ชุดวิชาความรูดานโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 วศฟ432   สัมมนาโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม  1(0-3-0) 

 EE432   Telecommunication Engineering Project Seminar  

                    ศึกษาปญหา คนควารวบรวมขอมูลเพ่ือพัฒนาแกไขปญหาทางดานวิศวกรรม 

โทรคมนาคม  นิสิตตองเสนอรายงานแนวทางสำหรับการกำหนดหัวขอโครงงาน ภายใตการควบคุมดูแล

และผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม นิสิตตองนำเสนอรายงานตอ

คณะกรรมการสอบดครงงานและตองผานการสอบปากเปลา 

 

วศฟ433   โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 1           1(0-3-0) 

EE433      Telecommunication Engineering Project I 

    บุรพวิชา: วศฟ 432 

       นิสิตทำงานเปนกลุมหรือทำงานเดี่ยว ตามขอกำหนดหัวขอโครงงานวิศวกรรม 

โทรคมนาคม ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน นิสิตแตละกลุมตองคนควา พัฒนาวิธีการ

แกไขปญหา และออกแบบ พรอมท้ังทดสอบโครงงานตามขอกำหนดหัวขอโครงงานในบางหัวขออยางเปน

ระบบ โดยอาศัยหลักทฤษฎีท่ีเก่ียวของเปนพ้ืนฐาน นิสิตตองนำเสนอรายงานตอคณะกรรมการสอบโครงงาน

และผานการสอบปากเปลา 

 

    วศฟ434   โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 2            2(0-6-0) 

EE434   Telecommunication Engineering Project II 

    บุรพวิชา: วศฟ 433 

      นิสิตตองทำการทดลองตามการออกแบบโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคมครบถวนตาม 

วัตถุประสงค เก็บรวบรวมขอมูลผลการทดลอง วิเคราะหวิจารณผลการทดลอง และตองสงรายงานฉบับ

สมบูรณ พรอมท้ังนำเสนอรายงานตอคณะกรรมการสอบโครงงานและตองผานการสอบปากเปลา 
   

 ชุดวิชาความรูดานสหกิจศึกษา 

  วศฟ402   เตรียมสหกิจศึกษา                                                                  1(0-3-0) 

  EE402             Pre-Cooperative Education 

                     การเตรียมความพรอมกอนไปฝกงาน ท้ังในงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

การใชสารสนเทศและเทคโนโลยีเชิงตัวเลขในการทำงาน การใชภาษาในท่ีทำงาน รูปแบบภาษาอังกฤษใน

ท่ีทำงาน ทักษะการติดตอระหวางบุคคล การทำงานเปนทีม มารยาทในการเขาสังคมในท่ีทำงาน การ

บริหารเวลา 
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 วศฟ403 สหกิจศึกษา    6(0-42-0) 

EE403 Cooperative Education  

                   การฝกงานในหนวยงานตางๆ ท้ังในอุตสาหกรรม หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ      

โดยมีระยะการฝกงานไมนอยกวา 16 สัปดาห ระหวางภาคการเรียนท่ี 8 เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพในงาน

ทางวิศวกรรมไฟฟา สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา และนำปญหาท่ี

ไดรับจากหนวยงานท่ีฝกมาแกปญหา การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองคกร และ

เม่ือสิ้นสุดการฝกงานนิสิตตองสงรายงาน และนำเสนอขอมูล โดยมีการวิเคราะหความรูท่ีไดรับระหวาง

การฝกงาน ท้ังทางทฤษฎี และปฏิบัติ ตอคณะกรรมการฯ ท่ีแตงตั้งจากภาควิชา รวมกับผูดูแลหรือ        

ผูประสานงานจากสถานประกอบการ 

  
  2.5 กลุมวิชาเอกเลือก  

  2.5.1 วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

  ชุดวิชาดานพลังงานทดแทน เทคโนโลยียานยนตไฟฟา และอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม 

 วศฟ316  การวิเคราะหเครือ่งจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 

 EE316  Electrical Machine Analysis  

                      บรุพวชิา : วศฟ 310  

                      การวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนำ มอเตอรไฟฟา  

ซิงโครนัส สภาวะทรานสเซียนและไดนามิก การคำนวณ และการแกปญหา ในเครื่องจักรกลไฟฟา การ

ลดัวงจร การเกิดฮารโมนิกส และออสซิลเลชั่น การวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟาในรูปของแบบจำลองแกนดี-

คิว เครื่องจักรกลไฟฟาชนิดพิเศษ มอเตอรชนิดไรแปรงถาน สเตปปงมอเตอร เครื่องจักรกลไฟฟาเชิงเสน 

มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนำแบบเชิงเสน มอเตอรไฟฟา ซิงโครนัสแบบเชิงเสน 

 

 วศฟ407           หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 1                                                 3(3-0-6) 

 EE407             Selected Topics of Electrical Engineering I 

                      เนื้อหาวิชาท่ีมีความทันสมัยในเชิงเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน เทคโนโลยียานยนต

ไฟฟา และอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม ท่ีสามารถนำมาแกปญหาเฉพาะทางดานวิศวกรรมไฟฟา โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจารยประจำหลักสูตร 
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 วศฟ428  เทคโนโลยีดานไฟฟาสำหรบัการขนสง       3(3-0-6) 

 EE428  Transportation Electrification Technology  

                     หวัขอระบบพ้ืนฐานในดานไฟฟาของการขนสง ลักษณะทางกายภาพของไฮบริดท่ัวไป การ

ทำงานของยานยนตแบบผสม และสวนประกอบพรอมท้ังฟงกชันการทำงาน แบบจำลองสำหรับยานยนตท่ี

ใชไฟฟาและแบบผสม หลักการทำงานของสวนประกอบในอุปกรณเก็บพลงังาน โครงสรางพ้ืนฐานดานไฟฟา

สำหรับระบบราง บัสของสถานีในระบบราง การขับเคลื่อนทางไฟฟาสำหรับยานยนตระบบราง การออกแบบ

ระบบจายไฟฟากระแสสลับและกระแสตรงสำหรับแทร็คชันของระบบราง กระแสสลับและกระแสตรง

สำหรับระบบแทร็คชนัของระบบราง การคำนวณความสามารถสำหรับระบบจายไฟฟาของระบบราง พ้ืนฐาน

เรื่องการรบกวนทางแมเหลก็ในแทร็คชันไฟฟา 

 

 วศฟ429           รถยนตพลังงานไฟฟา                                                                 3(3-0-6)                

 EE429             Electric Vehicles 

           แนะนำหลักการพ้ืนฐานของรถยนตพลังงานไฟฟา รถยนตทำงานแบบพลังงานรวม และ

รถยนตพลังงานไฟฟาแบบปลั๊กอินซ ทบทวนระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา คุณสมบัติของรถยนตพลังงาน

ไฟฟา ระบบขับเคลื่อนรถยนตไฟฟา ระบบการประจุและสำรองไฟฟา สถานีการใหบริการประจำไฟฟาและ

มาตรฐานของอุปกรณในการประจำไฟฟา 

 

 ชุดวิชาดานเทคโนโลยีการผลิต การสง การจำหนาย และการปองกันในระบบไฟฟากำลัง 

วศฟ320 วิศวกรรมสองสวาง                               3(3-0-6) 

EE320 Illumination Engineering  

                    แสงและสี แหลงกำเนิดแสง เทคโนโลยีแอล อี ดี โคมไฟฟา การคำนวณแสงสวาง การ

ออกแบบแสงสวางภายในอาคาร การออกแบบแสงสวางภายนอกอาคาร การออกแบบแสงสวางสำหรับถนน 

การออกแบบแสงสวางสำหรับสนามกีฬา เทคนิคการออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางแบบประหยดัพลงังาน 

 

วศฟ323 การวิเคราะหและหลักการออกแบบแหลงจายกำลังสวิตชิง่ 3(3-0-6) 

EE323 Analysis and Design of Switched-mode power Supplies  

                    วงจรเพาเวอรซัพพลายแบบเชิงเสน ทฤษฏีและการออกแบบวงจรสวิตชิ่งเพาเวอรซัพ

พลาย วงจรฟลายแบ็ก วงจรฟอรเวิรด วงจรพุช-พูล วงจรฮารฟบริดจ วงจรฟูลบริดจ การออกแบบหมอ

แปลงและตัวเหนี่ยวนำความถ่ีสูง ลักษณะพลวัตและการควบคุมตลอดจนการวิเคราะหและออกแบบวงจร

ควบคุมเพ่ือใหเกิดเสถียรภาพ การออกแบบวงจรปองกัน วงจรสนับเบอร การระบายความรอนและการ

ออกแบบแผนระบายความรอน การออกแบบไลนฟลเตอรเพ่ือปองกันสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟา 
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  วศฟ408  หวัขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 2    3(3-0-6) 

EE408  Selected Topics of Electrical Engineering II  

                     เนื้อหาวิชาท่ีมีความทันสมัยในเชิงเทคโนโลยีดานเทคโนโลยีการผลิต การสง การ

จำหนาย และการปองกันในระบบไฟฟากำลัง ท่ีสามารถนำมาแกปญหาเฉพาะทางดานวิศวกรรมไฟฟา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจารยประจำหลักสตูร 

 

วศฟ422 เสถียรภาพของระบบไฟฟากำลงัและการควบคุม     3(3-0-6) 

EE422 Power System Stability and Control  

                     บรุพวิชา : วศฟ 314 

                     เสถียรภาพของระบบไฟฟากำลังและขอปญหาในการควบคุม: คุณสมบัติทางพลวัต ของ

เครื่องจักรกลไฟฟา โครงขาย โหลดและระบบท่ีเชื่อมตอในการผลิตกำลังไฟฟา รวมถึงแบบจำลองของ

แหลงพลังงานทดแทน ท่ีใชในการผลิตกำลังไฟฟา แบบจำลองของสถานีไฟฟาและเทอรไบน การควบคุม

เทอรไบน การควบคุมกำลังการผลิตและความถ่ีของโหลด การแลกเปลี่ยนกำลังไฟฟาระหวางโครงขาย 

แบบจำลองของเครื่องจักรกลไฟฟาซิงโครนัสเม่ือเชื่อมตอกับโครงขาย แบบจำลองในสภาวะทรานสเซียน 

บล็อกไดอะแกรม พฤติกรรมของเครื่องจักรกลกรณีไดรับการรบกวน เสถียรภาพในสภาวะทรานสเซียน 

แบบจำลองสำหรับการรบกวนขนาดเล็ก การควบคุมแรงดัน เทคนิคการประมาณคาสถานะ ผลกระทบจาก

การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่ีมีตอระบบผลิตกำลังไฟฟา ระบบ SCADA และแนวโนมของเทคโนโลยี

สารสนเทศในอนาคตสำหรับระบบไฟฟากำลัง 

 

  วศฟ423         ระบบสมารทกริดและการผลิตแบบกระจาย                                       3(3-0-6) 

  EE423           Smart Grid and Distributed Generation Systems                  

   แนะนำระบบสมารทกริด แนวคิดการผลิตแบบกระจายและสมารทกริด องคประกอบ 

สมารทกริด มาตรฐานสมารทกริด แหลงพลังงานสำหรับเทคโนโลยกีารผลติแบบกระจายกระจาย เทคโนโลยี

การผลิตแบบกระจายกับสมารทกริด ผลกระทบของการผลิตแบบกระจายและสมารทกริด การพัฒนา

โครงขายไฟฟาดวยสมารทกริด การพัฒนาเมืองอัจฉรยิะดวยสมารทกริด 

 

วศฟ424 ความเชือ่ถือไดในระบบไฟฟากำลงั    3(3-0-6) 

EE424 Power System Reliability  

                     การออกแบบและการพัฒนาระบบไฟฟากำลังใหมีความเชื่อถือไดสูง การพิจารณาสากล

การศึกษาขอมูลและการเลือกระบบควบคุมในระบบ และกระบวนการ การคาดคะเนความเชื่อถือไดโดยวิธี

ทางสถิติ มาตรฐานการทดสอบอุปกรณเพ่ือใหเกิดความเชื่อถือไดสูง preventive maintenances อุณหภูมิ

แวดลอม ระบบทางกล ระบบทางแมเหล็กไฟฟา การสุมอุปกรณเพ่ือการทดสอบ  

 

 



 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  74 

 

 
วศฟ426           การอนุรักษและจัดการพลังงาน                                                   3(3-0-6) 

EE426             Energy Conservation and Management 

                     พ้ืนฐานการอนุรักษและจัดการพลังงาน กฎหมายและขอบังคับตางๆ ดานการจัด

การพลังงาน พ้ืนฐานของประสิทธิภาพในการใชพลังงาน การวิเคราะหและการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคสำหรับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในระบบแสง

สวาง มอเตอรอุตสาหกรรม ระบบทำความรอน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ อาคารเขียว การ

วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรพลงังาน 
 

วศฟ440  การปฏบิัติการและวางแผนระบบไฟฟากำลงั    3(3-0-6) 

EE440  Power System Operation and Planning  

 บุรพวชิา : วศฟ 314  

 

                     การพยากรณโหลด การวางแผนระบบไฟฟากำลัง เทคนิคการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด

สำหรับปญหาระบบไฟฟากำลัง การไหลกำลังไฟฟาท่ีเหมาะสม การจัดสรรกำลังการผลิตไฟฟาตามหลัก

เศรษฐศาสตร การแกปญหายูนิตคอมมิตเมนต การวางแผนขยายสายสง 
 

 ชุดวิชาดานสัญญาณและระบบ 

วศฟ350 ระบบควบคุมแบบลำดบัท่ีโปรแกรมได    3(3-0-6) 

EE350 Programmable Logic Control Systems  

                     ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการควบคุมแบบลำดับ อุปกรณตรวจจับ การเขียนรีเลยไดอะแกรม 

และเลดเดอรไดอะแกรม โครงสรางของเครื่องควบคุมแบบลำดับท่ีโปรแกรมได การควบคุมเครื่องจักร 

หรือกระบวนการดวยเครื่องควบคุมเพียงเครื่องเดียว การควบคุมแบบโครงขายดวยเครื่องควบคุมหลาย

เครื่อง การควบคุมระยะไกลดวยระบบรีโมท การเลือกเครื่องควบคุมและอุปกรณสมทบใหเหมาะสมกับ

งานปฎิบัติ เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมควบคุม ท้ังพ้ืนฐานและการประยุกตใชงาน การฝกเขียน

โปรแกรมควบคุมกระบวนการ หรือเครื่องจักรกล 
 

  วศฟ409  หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 3 3(3-0-6) 

  EE409  Selected Topics of Electrical Engineering III  

                     เนื้อหาวิชาท่ีมีความทันสมัยในเชิงเทคโนโลยีดานสัญญาณและระบบ ท่ีสามารถนำมา

แกปญหาเฉพาะทางดานวิศวกรรมไฟฟา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจารยประจำหลักสูตร 
 

  วศฟ480         ระบบสมองกลฝงตัว                                                                  3(3-0-6) 

  EE480           Embedded System 

           ศึกษาพ้ืนฐานสถาปตยกรรมของระบบสมองกลฝงตัว อินพุต/เอาตพุต หนวยความจำ 

และอุปกรณรอบขาง การเชื่อมตอกับภายนอก การพัฒนาซอฟแวรระบบสมองกลฝงตัวดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรในปจจุบัน การประยุกตใชงานระบบสมองกลฝงตัว 
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 ชุดวิชาวิศวกรรมพลาสมา 

วศฟ410 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 4      3(3-0-6) 

EE410 Selected Topics of Electrical Engineering IV  

                    เนื้อหาวิชาท่ีมีความทันสมัยในเชิงเทคโนโลยีดานวิศวกรรมพลาสมา ท่ีสามารถนำมา

แกปญหาเฉพาะทางดานวิศวกรรมไฟฟา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอาจารยประจำหลักสตูร 
  
วศฟ427 พ้ืนฐานวศิวกรรมพลาสมา     3(3-0-6) 

EE427 Fundamental of Plasma Engineering  

                     ลักษณะพ้ืนฐานของพลาสมา การชนแบบยืดหยุนและไมยืดหยุน กระบวนการตางๆ ใน

แก็สท่ีถูกไอออไนซอยางออน ปฏิกิริยาระหวางสนามแมเหล็กไฟฟาและพลาสมา พลาสมาอุณหภูมิต่ำ 

พลาสมาอุณหภมิูสูง และการประยุกตใชงาน 
 

 วศฟ481           เทคโนโลยีควอนตัม                                                                   3(3-0-6)                

 EE481             Quantum Technology 

           กลศาสตรควอนตัม อุปกรณตัวนำยิ่งยวด การตรวจจับแสงแบบควอนตัม การสื่อสาร

แบบควอนตัม เลเซอรแบบสองสถานะ บิตขอมูลแบบควอนตัม การพัวพันเชิงควอนตัม การคำนวณแบบ

ควอนตัม กรรมวิธีแบบควอนตัม 
 

  หมายเหตุ สำหรับรายวิชา วศฟ401 สัมมนาฝกงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟา ไมนับจำนวนหนวยกิต  

โดยมีการประเมินผลเปน S/U 
 

  วศฟ401   สัมมนาฝกงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟา             1(0-3-0) 

  EE401   Electrical Engineering Industrial Professional  

  Experience Seminar 

  

                      สัมมนาประสบการณในทางปฏิบัติ และการทำงานในภาคอุตสาหกรรมท้ังภายในและ 

ตางประเทศ ในฐานะผูฝกงานภายใตการกำกับดูแลของบุคลากรภายในหนวยงานท่ีเขาไปฝกงาน การ

จัดทำรายงาน และการนำเสนอรายงานประสบการณในทางปฏิบัติ หรือจัดบรรยายพิเศษโดยผูเชี่ยวชาญ

ทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาหรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

 2.5.2 วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ชุดวิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

วศฟ342 ทฤษฎีการเขารหสั 3(3-0-6) 

EE342 Coding Theory  

                    นิยามของการวัดปริมาณขอมูลและทฤษฎีการเขารหัสแหลงกำเนิดแบบไมมีการสูญเสีย 

ชองสัญญาณไรหนวยความจำแบบดีสครีต รหัสบล็อกแบบเชิงเสน รหัสระบบแฮมม่ิง รหัสคอนโวลูชั่น 

รหัสวน เทคนิคการเขารหัสและถอดรหสัดิจิทัล การตรวจสอบความนาจะเปนจริงสูงสดุ 
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วศฟ371 อิเล็กทรอนิกสสำหรับการสือ่สาร                                               3(3-0-6) 

EE371 Communication Electronics  

                    หลกัการพ้ืนฐานสวนสำคัญของระบบวิทยุ วงจรเลือกความถ่ี วงจรกำเนดิสัญญาณความถ่ี 

สัญญาณรบกวนในวงจรและความเพ้ียน วงจรมอดูเลตและวงจรดีมอดูเลต วงจรขยายกำลัง ทฤษฎีของ

เฟสล็อกลูป เทคนิคของระบบแถบความถ่ีขางเดียว เทคนิคการสื่อสารในอุปกรณวิทยุสมัยใหม โทรทัศน 

การสื่อสารแบบดิจิทัลเบื้องตน 
 

วศฟ373 การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร                                               3(2-3-4) 

EE373 Communication Electrical Engineering Drawing  

                    เขียนแบบงานดานไฟฟ า และอิเล็กทรอนิกส  สัญลักษณทางไฟฟ าสื่อสารและ 

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน และการสรางสัญลักษณทางไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส การออกแบบ

แผนวงจรพิมพ โดยใชคอมพิวเตอร 
 

  วศฟ390 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 EE390 Numerical Methods for Engineering  

                     แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับใชในการเรียน คาความผิดพลาด การหารากของ 

สมการเชิงตัวเลข การแกสมการเมตริกซเชิงตัวเลข การหาคาท่ีดีท่ีสุด การประมาณคาในชวง การอินทิเกรต

เชิงตัวเลข การหาอนุพันธเชิงตัวเลข การแกสมการอนุพันธเชงิตัวเลข 
 

 วศฟ407 
 

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 1 
 

        3(3-0-6) 

EE407 Selected Topics of Electrical Engineering I  

                    เนื้อหาวิชาท่ีมีความทันสมัยในเชงิเทคโนโลยดีานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ ท่ี

สามารถนำมาแกปญหาเฉพาะทางดานวิศวกรรมไฟฟา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจารย

ประจำหลักสตูร 
 

 วศฟ472  การจัดการเครือขายและการใชงาน         3(3-0-6) 

 EE472  Network Management and Implementation  

                    การจัดการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร การจัดหา/การเลือกผูใหบริการ  

เทคโนโลยีและเทคนิคเพ่ือการใหบริการ การออกแบบและข้ันตอนของการติดตั้ง การวางระบบเครือขาย

เพ่ือสนับสนุนการใชงานตามความตองการขององคกรและความเหมาะสมภายใตสภาพแวดลอมตางๆ 

การทดสอบหาความบกพรองและประสิทธิภาพของระบบเครือขาย การรักษาความปลอดภัย การคิด

ตนทุนของการใหบริการ 
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  ชุดวิชาดานเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

 วศฟ408 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 2     3(3-0-6) 

 EE408 Selected Topics of Electrical Engineering II  

                     เนื้อหาวิชาท่ีมีความทันสมัยในเชิงเทคโนโลยีดานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ท่ีสามารถนำมา 

แกปญหาเฉพาะทางดาน  วิศวกรรมไฟฟา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจารยประจำหลักสูตร 
 

 วศฟ470          การออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทึม                                             3(3-0-6)      

 EE470            Design and Analysis of Algorithms 

                      โครงสรางขอมูล คณิตศาสตรพ้ืนฐานสำหรับการวิเคราะหอัลกอริทึม ความซับซอนของ  

อัลกอริทึม การวเิคราะหหาความซับซอนดานเวลาของอัลกอริทึม ข้ันตอนวิธีการเรียงลำดับ ข้ันตอนวิธีท่ี

ใชโครงสรางขอมูลแบบสแต็กและคิว การวิเคราะหอัลกอริทึมท่ีใชในโครงสรางขอมูลแบบตนไม          

การประยุกตใชตนไมตัดสินใจในการแกปญหา ปญหาการหาเสนทางสั้นท่ีสุด การวิเคราะหคาความ

ซับซอนของการคนหาในกราฟ 
 

  วศฟ471 
 

การพัฒนาอินเทอรเน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 
 

    3(3-0-6) 

EE471 Internet of Things Development  

                 แนะนำระบบอัจฉริยะ หลักการของอินเทอรเน็ตในสรรพสิ่ง หลักการทำงานผาน

โปรโตคอล MQTT หรืออ่ืนๆ ความรูเก่ียวกับเซ็นเซอร การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมตออุปกรณอัจฉริยะผาน

แพลตฟอรมตางๆ การพัฒนาโปรแกรมรับ-สงขอมูล การแสดงผลขอมูล การสงขอมูลผานเครือขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

   วศฟ480 ระบบสมองกลฝงตวั   3(3-0-6) 

   EE480 Embedded System  

                ศึ กษ า พ้ื น ฐานสถาป ตยกรรมของระบบสมองกลฝ ง ตั ว  อิน พุ ต/เอาต พุ ต          

หนวยความจำ และอุปกรณรอบขาง การเชื่อมตอกับภายนอก การพัฒนาซอฟแวรระบบสมองกลฝงตัว

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรในปจจุบัน การประยุกตใชงานระบบสมองกลฝงตัว 
 

วศฟ481           เทคโนโลยีควอนตัม                                                                  3(3-0-6)                

EE481             Quantum Technology 

          กลศาสตรควอนตัม อุปกรณตัวนำยิ่งยวด การตรวจจับแสงแบบควอนตัม การสื่อสาร

แบบควอนตัม เลเซอรแบบสองสถานะ บิตขอมูลแบบควอนตัม การพัวพันเชิงควอนตัม การคำนวณ

แบบควอนตัม กรรมวิธีแบบควอนตัม 
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  ชุดวิชาดานเทคโนโลยีสายอากาศและการส่ือสารไรสาย 

  วศฟ409 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 3   3(3-0-6) 

 EE409 Selected Topics of Electrical Engineering III  

                       เนือ้หาวชิาท่ีมีความทันสมัยในเชิงเทคโนโลยดีานเทคโนโลยีสายอากาศและการสื่อสาร

ไรสาย ท่ีสามารถนำมาแกปญหาเฉพาะทางดานวิศวกรรมไฟฟา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

อาจารยประจำหลักสตูร   

 

วศฟ431 
 

การสื่อสารบรอดแบนด  
 

3(3-0-6) 

EE431 Broadband Communication  

                       หลักการของเครือขายการสื่อสารบรอดแบนด สำหรับระบบชุมสายโทรศัพท      

โทรศัพทผานอินเทอรเน็ต (VOIP) โครงสรางพ้ืนฐานของเครือขายบริเวณกวาง (WAN) ภาวะโอนถาย

แบบไมประสานเวลา (ATM) เครือขายสวนตัวเสมือน (VAN) ระบบตอประสานขอมูลแบบ กระจายใช

เสนใยนำแสง (FDDI) สายเชาสัญญาณดิจิทัล (DSL) และเทคนิคในปจจุบัน อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต การ

สื่อสารขอมูลดิจิทัลแบบประสานเวลาท่ีมีลำดับชั้น (SDH) วิศวกรรมจราจรและ คุณภาพของการใช

บริการ (QOS) FITH เครือขายบริเวณเฉพาะท่ีแบบไรสาย (WCANS) เครือขายนำแสงแบบเฉ่ือย (PON) 

เครือขายการถายทอดสัญญาณแบบแบงตามความยาวคลื่นท่ีหนาแนน (DWDM) ทฤษฎีของการสื่อสาร

โดยใชสายนำสงกำลังไฟฟาสำหรับการสื่อสารแบบแถบความถ่ีและกวาง มาตรฐานของโครงขาย

ระบบสื่อสารโดยใชสายนำสงกำลังไฟฟา 
 

 วศฟ442 การสือ่สารดาวเทียม    3(3-0-6) 

 EE442 Satellite Communication  

                        ความเปนมาของการสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารเคลื่อนท่ี วงโคจรของดาวเทียมแบบ 

ตางๆ โครงสรางของระบบสื่อสารดาวเทียม การเชื่อมโยงระหวางสถานีภาคพ้ืนดินและตัวดาวเทียม 

ประสิทธิภาพของการสื่อสารดาวเทียม ปจจัยท่ีมีผลตอการลดทอนของสัญญาณในการสื่อสารผาน

ดาวเทียม การแทรกสอดของสัญญาณท่ีเกิดข้ึนในระบบสื่อสาร การควบคุมตาํแหนงวงโคจรของดาวเทียม 

บริการท่ีใชการสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารดาวเทียมผานระบบอินเทอรเน็ต ดาวเทียมสถานีรับ

ภาคพ้ืนดิน ดาวเทียมท่ีประเทศไทยใชงานอยู 
 

  วศฟ443  การประมวลผลสัญญาณสายอากาศแถวลำดับ      3(3-0-6) 

  EE443  Antenna Array Signal Processing  

                       ความเปนมาของการประมวลผลสัญญาณสายอากาศแถวลำดับ หลักการพ้ืนฐานของ  

สายอากาศ สายอากาศแถวลำดับ การประมวลผลสัญญาณสายอากาศแถวลำดับ การกอรูปลำคลื่นแบบ

ตางๆ วิธีการประมาณทิศทางการมาถึงของสัญญาณ การกอรูปลำคลื่นแถบกวาง 
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วศฟ444 การวัดและการสรางสายอากาศ 3(3-0-6) 

EE444 Antenna Fabrication and Measurement  

                      หลักการพ้ืนฐานของการวัดสายอากาศ เครื่องมือวัดสายอากาศ การออกแบบ

สายอากาศโดยการจำลองแบบ การปรับพารามิเตอรของสายอากาศเพ่ือหาคาท่ีดีท่ีสุดของสายอากาศ 

การสรางสายอากาศ การแมตชอิมพีแดนซของสายอากาศ การวัดสายอากาศสนามระยะไกล การวัด

อัตราขยายของสายอากาศ การวัดโพลาไรเซชั่น การวัดในหองก้ันคลื่นและปองกันสัญญาณรบกวน 

(Chamber Room) 

 

 วศฟ445           การออกแบบวงจรยานความถ่ีวิทยุ                                                 3(3-0-6) 

 EE445             Radio Frequency Circuit Design 

                      คุณสมบัติดานสัญญาณรบกวนของวงจร การวัดเก่ียวกับสัญญาณรบกวน คุณสมบัติ ณ   

ความถ่ีสูงขององคประกอบของวงจรนำสัญญาณ คาปาซิเตอร รีซิสเตอร วงจรจูนความถ่ีสูง ฟลเตอร

แบบตางๆ ณ ความถ่ีสูง ลวดนำสัญญาณ การแมชซ่ิงของอิมพีแดนซ คุณสมบัติดานความถ่ีสูงของ

ทรานซิสเตอร วงจรขยายสัญญาณระดับต่ำแบบแบนดวิดกวาง LC ออสซิลเลเตอร วงจรเครื่องสงและ

เครื่องรับวิทยุ วงจรขยายสัญญาณความถ่ีสูง 
  

 

  หมายเหตุ สำหรับรายวิชา วศฟ401 สัมมนาฝกงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟา ไมนับจำนวนหนวยกิต   

โดยมีการประเมินผลเปน S/U 
 

  วศฟ401   สัมมนาฝกงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟา        1(0-3-0) 

  EE401   Electrical Engineering Industrial Professional  

  Experience Seminar 

  

                      สัมมนาประสบการณในทางปฏิบัติ และการทำงานในภาคอุตสาหกรรมท้ังภายในและ 

ตางประเทศ ในฐานะผูฝกงานภายใตการกำกับดูแลของบุคลากรภายในหนวยงานท่ีเขาไปฝกงาน การ

จัดทำรายงาน และการนำเสนอรายงานประสบการณในทางปฏิบัติ หรือจัดบรรยายพิเศษโดยผูเชี่ยวชาญ

ทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาหรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

วศฟ292 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน   3(3-0-6) 

EE292 Fundamentals of Electrical Engineering  

                     พ้ืนฐานการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ กำลังไฟฟา และหมอแปลง

ไฟฟา แนะนำเครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องกำเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา และการใชงาน แนวคิดพ้ืนฐานของ

ระบบไฟฟาสามเฟส วิธีการสงกำลังไฟฟา แนะนำเครื่องวัดไฟฟาพ้ืนฐาน วงจรขยายเชิงดำเนินการ 

ทรานซิสเตอรแบบสองรอยตอ ทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา 
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วศฟ293 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน   1(0-3-0) 

EE293 Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory  

                     ฝกทักษะการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาเบื้องตน ปฏิบัติการทดลองวงจรไฟฟา

กระแสตรง และกระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟา วงจรขยายเชิงดำเนินการ 

ทรานซิสเตอรแบบสองรอยตอ ทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา 
 

 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจำตวัประชาชน ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
               

  3.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

     วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟากำลัง 

ลำดับ

ท่ี 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา  

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา เลขประจำตัว

ประชาชน 

1 รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา), 2541 สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxx 

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา), 2547 สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

Ph.D. (Information and  

Communication  

Technologies), 2553 

Polytechnic University  

of Turin, Italy 

2 ผศ.ดร.ปฐมทัศน จิระเดชะ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2534 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร xxxxxxxxxxxxx 

MS. (Electrical Engineering), 

2537 

Oklahoma State          

University, USA 

Ph.D. (Electrical 

Engineering), 2545 

Oklahoma State         

University, USA 

3 อ.ดร.ธนาธิป สุมอ่ิม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2539 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

M.Eng. (Electric Power 

System Management), 

2545 

Asian Institute of 

Technology, Thailand 

Ph.D. (Electronic and 

Computer Engineering), 

2552 

Brunel University,  

UK 
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วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดบั

ท่ี 

รายชือ่คณาจารย คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสำเรจ็การศึกษา เลขประจำตวั

ประชาชน 

4 ผศ.ศิรพิงษ ฉายสนิธ 

 

วศ.บ. (วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส), 2536 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตเทเวศร 

xxxxxxxxxxxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2542 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบงั 

5 อ.ธานินทร ดวงจันทร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2539 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี  

ราชมงคลธัญบุรี 

xxxxxxxxxxxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2552 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

6 ผศ.ดร.สุนิศา คุณารักษ วศ.บ. (วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส

และโทรคมนาคม), 2546  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุรี 

xxxxxxxxxxxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุรี 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร), 2564 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบรุี 

 

              3.2.2  อาจารยประจำหลักสูตร  

ลำดับ

ท่ี 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา  

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา เลขประจำตัว

ประชาชน 

1 รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา), 2541 สถาบนัเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxx 

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา), 2547 สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

Ph.D. (Information and  

Communication  

Technologies), 2553 

 

Polytechnic University  

of Turin, Italy 
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ลำดบั

ท่ี 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

                ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา เลขประจำตัว

ประชาชน 

2 ผศ.ดร.ปฐมทัศน จิระเดชะ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2534 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร xxxxxxxxxxxxx 

MS. (Electrical Engineering), 

2537 

Oklahoma State          

University, USA 

Ph.D. (Electrical Engineering), 

2545 

Oklahoma State         

University, USA 

3 อ.ดร.ธนาธิป สุมอ่ิม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2539 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

M.Eng. (Electric Power System 

Management), 2545 

Asian Institute of 

Technology, Thailand 

Ph.D. (Electronic and 

Computer Engineering), 2552 

Brunel University,  

UK 

4 ผศ.ศิริพงษ ฉายสนิธ 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส), 

2536 

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

วิทยาเขตเทเวศร 

xxxxxxxxxxxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2542 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

5 อ.ธานินทร ดวงจันทร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2539  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี       

ราชมงคลธัญบุร ี

xxxxxxxxxxxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2552 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 

6 ผศ.ดร.สุนิศา คุณารักษ วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม), 2546  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 

xxxxxxxxxxxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2548 มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุรี 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร), 2564 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุรี 
 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

  ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตรได

กำหนดรายวิชาการเตรียมความพรอมในประสบการณวิชาชีพ แตเนื่องจากภาวะของโรคระบาดโควิด-19       

ท่ีผานมาหรือในอนาคตท่ีไมสามารถคาดการณได สำหรับในรายวิชา วศฟ401 สัมมนาฝกงานอุตสาหกรรม
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วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรจึงเปดโอกาสใหนิสิตสามารถเลือกฝกงานแบบเก็บจำนวนชั่วโมงได หรือเปนการเขา

รวมอบรมจากผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมไฟฟาหรือสาขาท่ีเก่ียวของท่ีจัดโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาหรือ

องคกรท่ีเปนท่ียอมรับโดยผานมติท่ีประชุมของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซ่ึงกำหนดใหนิสิตตองผานการ

ฝกงานไมต่ำกวา 200 ชั่วโมง สำหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษาท่ี 1 แตสำหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนแผน    

สหกิจศึกษา กำหนดใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสหกิจศึกษาจำนวน 6 หนวยกิต โดยตองออกไปปฎิบตัิงาน

เพ่ือหาประสบการณจริงกับภาคอุตสาหกรรมเปนระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะการฝกงานไมนอย

กวา 16 สัปดาห เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพในงานทางวิศวกรรมไฟฟา สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาท่ี

เก่ียวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา และนำปญหาท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีฝกมาแกปญหา การปรับตัวใหเขากับ

การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองคกร และเม่ือสิ้นสุดการฝกงานนิสิตตองสงรายงาน และนำเสนอขอมูล โดยมี

การวิเคราะหความรูท่ีไดรับระหวางการฝกงาน ท้ังทางทฤษฎี และปฏิบัติ ตอคณะกรรมการฯ ท่ีแตงตั้งจาก

ภาควิชา รวมกับผูดูแลหรือผูประสานงานจากสถานประกอบการ ซ่ึงรายวิชาดังกลาวถือวาเปนการเสริมสราง

ประสบการณการเรียนรูภาคสนามใหแกนิสิต  
 

     4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม 

   ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้ 

           4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟาจากสถานประกอบการ และมีความเขาใจ

ในการเรียนรูทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งข้ึน 

              4.1.2 บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนำไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยี เครื่องมือ

และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม 

             4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี และมีความกลาในการแสดงออก 

และนำความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

             4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกรและสามารถปรับตัวเขากับสถาน

ประกอบการได 

   4.1.5 เพ่ิมทักษะในการใชฮารดแวรและซอฟแวร ประยุกตกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสารท่ีทันสมัยในการทำงานซ่ึงเก่ียวของกับวิชาชีพ 

   4.1.6 เพ่ิมทักษะการสบืคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  
 

       4.2 ชวงเวลา 

          การฝกงานสำหรับนิสิตในแผนการศึกษาท่ี 1 สามารถเลือกชวงเวลาไดดังนี ้

  4.2.1 ฝกงานในภาคฤดูรอนของปการศึกษาท่ี 3 ใหไดจำนวนชั่วโมงรวมไมต่ำกวา 200 

ชั่วโมง หรือ 

  4.2.2 ฝกงานแบบสะสมจำนวนชั่วโมงใหไดจำนวนชั่วโมงรวมไมต่ำกวา 200 ชั่วโมง โดย

จะตองมีใบรับรองจากสถานท่ีฝกงานในแตละแหง หรือ  

  4.2.3 ฝกงานแบบผสมระหวางการฝกอบรมและการออกไปฝกงานในสถานประกอบการใหได

จำนวนชั่วโมงรวมไมต่ำกวา 200 ชั่วโมง โดยสามารถนำจำนวนชั่วโมงการฝกอบรมมาใชไดไมเกิน 10 ชั่วโมง 
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     สำหรับนิสิตในแผนสหกิจศึกษา กำหนดใหไปฝกงานกับภาคอุตสาหกรรมในภาคการศึกษาท่ี 2         

ปการศึกษาท่ี 4 
 

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

   - วิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

              - วิชาฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาภาคฤดูรอน 

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

            สำหรับนิสิตท่ีเลือกแผนการศึกษาท่ี 1 ตองทำโครงงานวิศวกรรม โดยนิสิตเลือกหัวขอท่ีเก่ียวของกับ

การประยุกตใชความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟา มาออกแบบ และสรางสรรคสิ่งประดิษฐนวัตกรรม หรือผลงาน

ทางวิชาการทางดานวิศวกรรมไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนใหมีการคนควาพัฒนา ซ่ึงแตละหัวขอ

โครงงานจะมีผูเขารวมไมเกิน 3 คน มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพ่ือประเมินผลใหไดตามเวลาท่ีกำหนด 

โดยการสอบปากเปลาจะบรรยายเปนภาษาไทยและนำเสนอเพาวเวอรพอยตเปนภาษาอังกฤษ  

     5.1 คำอธิบายโดยยอ 

         โครงงานวิศวกรรมเปนหัวขอท่ีนิสิตสนใจประกอบดวย จุดประสงค ขอบเขต และวิธีการท่ีไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวขอ มีการคนควา วิเคราะห พัฒนาเพ่ือการสรางสรรคดวยตนเองใหเสร็จ

ภายในเวลาท่ีกำหนด 

     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  

        นิสิตมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม บูรณาการความรูเพ่ือสรางเปนนวัตกรรม 

วิเคราะหและแกปญหาตางๆ ในงานท่ีรับผิดชอบ สามารถวางแผนทำงานรวมกันเปนทีมได 

     5.3  ชวงเวลา  

          ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 

     5.4  จำนวนหนวยกิต 

        จำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต 

     5.5  การเตรียมการ  

        มีการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาโครงงานวิศวกรรมในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 3 

เพ่ือเสนอหัวขอในรูปแบบท่ีนิสิตสนใจ มีการคนควา ทดลอง รวบรวม วิเคราะหขอมูลและการเขียนโครงการ

จัดเตรียมอาจารยใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล จัดเตรียมกรรมการสอบกลุมละไมนอยกวา 3 คน กอนสอบจบ

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา นิสิตจะไดเขารวมโครงการจัดนิทรรศการประกวดโปสเตอรท่ีมีการนำเสนอเปน

ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมกอนสอบจบและกอนไปทำงานจริง 

     5.6  กระบวนการประเมินผล 

   ประเมินผลจากความกาวหนาในการทำโครงงานโดยคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา ประเมินผลจากรายงานท่ีไดกำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอข้ันตอนและ

วิธีการทำงานของนิสติ มีกรรมการประเมินผลกลุมละไมนอยกวา 3 คน   
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลักษณะพิเศษของนสิิต / 

สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

เปนไปตามมาตรฐานการเรยีนรูท่ีสอดคลอง ดงันี้ 

มีทักษะสื่อสาร  

 

 

 

 

 

ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1 สงเสริมใหนิสิตสามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และ

สามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยนิสิตจะไดฝกจัดทำเพาวเวอรพอยต เพ่ือ

นำเสนอหัวขอโครงงานวิศวกรรม ความกาวหนาโครงงานฯ และ

สอบจบโครงงานทางวิศวกรรมทางไฟฟาเปนภาษาอังกฤษ และ

บรรยายเปนภาษาไทย ซ่ึงกอนท่ีนิสิตจะสอบจบโครงงาน

วิศวกรรมนั้น ทางหลักสูตรจะมีการจัดโครงการนิทรรศการเพ่ือ

ประกวดโปสเตอร โดยนิสิตชั้นปท่ี 4 ทุกคนจะตองเขารวม และ

นำเสนอโปสเตอรพรอมบรรยายเปนภาษาอังกฤษ  

2 สงเสริมใหนิสิตสามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพ ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข มาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

3 สงเสริมใหนิสิตสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4 สงเสริมใหนิสิตมีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังการพูด การ

เขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

หลักสูตรประเมินผลจาก 

- แบบประเมินและกิจกรรมกลุม 

- ผลการแกปญหาและการนำเสนอ 

- การสอบภาคปฏบิัต ิ

มีจิตอาสา จติสำนึกสาธารณะรับใชสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

สงเสริมใหนิสิตเรียนรูการเสียสละเพ่ือสวนรวม และกระตุนให

เกิดจิตสำนึกสาธารณะ โดย 

- ใชกรณีศึกษาบุคคลตัวอยางท่ีไดรับการยกยองในสงัคม  

- ฝกเขียนโครงการ และทำกิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมเพ่ือสงัคม  

- เขียนรายงานความรูสกึท่ีมีตอการทำกิจกรรม  

- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละและซ่ือสัตย

สุจริต หลักสูตรประเมินผลจาก 
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คุณลักษณะพิเศษของนสิิต / 

สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

เปนไปตามมาตรฐานการเรยีนรูท่ีสอดคลอง ดังนี้ 

 - การตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม

กำหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

- พฤติกรรมการแสดงออก หรือการไมลอกงานคนอ่ืน 

- ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

- การอางอิงแหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวชิาการ 

. มีสมรรถนะของหลักสูตร  

   มีความสามารถในการประยุกตใชอุปกรณ

และรางแบบเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟา 

ดานสมรรถนะของหลักสูตร 

1 สงเสริมใหนิสิตมีทักษะในการใชเครื่องมือเฉพาะทางในการ

แกไขปญหาทางวศิวกรรมไฟฟา โดยการ 

- สาธิตการใชเครื่องมือและอุปกรณในทางวิศวกรรมไฟฟากำลัง

และวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ฝกการรางแบบสั่งงานจริงทางวิศวกรรมไฟฟากำลังและ

วิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ส งเสริม ให นิ สิ ตสามารถใชความรูและทักษะในสาขา

วิศวกรรมไฟฟาในการออกแบบเพ่ือสรางนวตักรรม โดยการ 

- มอบหมายงานในการลงมือปฎิบัติเพ่ือสรางนวัตกรรมทาง

วิศวกรรมไฟฟากำลังและวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หลักสูตรประเมินผลจาก 

- แบบประเมินและกิจกรรมกลุม 

- ผลการแกปญหาและการนำเสนอ 

- ชิ้นงานท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย 

- การสอบภาคปฏิบัติ 
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การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน   

 1. ดานคณุธรรมและจริยธรรม    

ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 แสดงออกถึงความซ่ือสตัย มีวินัย 

ตรงตอเวลา มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ  และมีความ

รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ

รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของ

วิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน 

ใหนิ สิต เรียนรูการเสียสละเพ่ือ

ส ว น รว ม  แ ล ะก ระตุ น ให เ กิ ด

จิตสำนึกสาธารณะ ดังนี้ 

- ใชกรณี ศึกษาบุคคลตัวอยางท่ี

ไดรับการยกยองในสังคม  

- ฝ ก เ ขี ย น โค ร งก า ร  แ ล ะ ท ำ

กิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมเพ่ือ

สงัคม  

- เขียนรายงานความรูสึกท่ีมีตอการ

ทำกิจกรรม  

 

- ประเมินจากการมีสวนรวมในการ

อภิปราย การวางแผน การปฏิบัติ 

การนำเสนอผลงาน และการสะทอน

คิดกิจกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล

อ ย า ง ถู ก ต อ ง ต า ม ห ลั ก แ ล ะ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกใน

โอกาสตางๆ 

1.2 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 

เสียสละเพ่ือสวนรวม วิเคราะหและ

ประเมินผลกระทบจากการใชความรู

ท างวิศวกรรมตอบุ คคล  องค กร 

สังคม และสิง่แวดลอม 

 

- กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือ

เปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบ

วินัย การปฏิบัติตามกฎกติกาท่ี

กำหนดหรือไดตกลงกันไว 

- ส อ ด แ ท ร ก เรื่ อ ง คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม การเสียสละและซ่ือสัตย

สุจริต  

- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิต

ในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม

กำหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ

การรวมกิจกรรม 

-ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร

แสดงออก หรือการไมลอกงานคนอ่ืน 

- ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ

วั ฒ น ธ ร ร ม ท อ ง ถ่ิ น ห รื อ ส า ก ล 

ประยุกตความรูทางวิศวกรรมศาสตร

ใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร 

- มีการการปลูกฝงความรับผิดชอบ

ใหนิสิต โดยเริ่มตั้งแตการเขาเรียน

ให ต ร ง เว ล า  ก า ร ส ง ง าน ต าม

กำหนดเวลา ตลอดจนการแตงกาย

ท่ีเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยฯ 

- ประเมินจากการมีวินัยและพรอม

เพ รี ย งขอ งนิ สิ ต ใน ก าร เข า ร ว ม

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
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 2.  ดานความรู 

ผลการเรยีนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1 บูรณาการความรูท่ีเรียนเพ่ือใช

ประโยชนในการเรียนรู การทำงาน 

และการดำเนินชีวิต ในสั งคมพหุ

วัฒนธรรม 

 

- จัดการเรียนการสอนท่ีครอบคลุม

ความรูในสาขาตางๆ อยางกวางขวาง 

พรอมสอดแทรกแนวคิดปรัชญ า

เศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ

บูรณาการ และเนนใหผู เรียนลงมือ

ปฏิบัติ (Active Learning)  

- มีการแนะนำวิธีการเรียนรู /การ

สืบคนขอมูลดวยตนเอง และฝกปฏิบัติ 

- จัดกิจกรรมเพ่ือให เขาใจและเห็น

คุณคาของตนเอง ผู อ่ืน และสังคม 

พรอมตั้งเปาหมายในการพัฒนาตนเอง 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

- ก ำ ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร

ประเมินผลการเรียนรู  โดยใช

เกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในการอภิปรายและการสะทอน

ความคิดกิจกรรมในชัน้เรียน 

- ป ระ เมิ น จ าก คุ ณ ภ าพ ข อ ง

รายงาน  

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ า ง อิ ง

แหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก

และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ส อ บ

ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

2 .2  มี ค ว าม รู แ ล ะค ว าม เข า ใจ

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

เพ่ื อประยุกต ใช กับ งานทางด าน

วิศวกรรมศาสตร 

- ใชการสอนหลายรูปแบบโดยเนน

หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให

เกิดองคความรู 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ส อ บ

ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

2.3 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

หลักการท่ีสำคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎี

และปฏิบัติดานวิศวกรรม ตลอดจน

การวิเคราะหและแกไขปญหา 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

- การสอบกลางภาคเรียน และ

ปลายภาคเรียน 

 

 3.  ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
3.1 ประยุกตความรูใหเกิดประโยชน

ได 

 

- กรณีศึกษาทางการประยุกตสาขา

วิศวกรรมศาสตร 

- การปฏิบัติของนิสิต อาทิ ประเมิน

การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน  

- การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สมัภาษณ 

3.2 สามารถคิด วิเคราะหและแกไข

ปญหาทางดานวิศวกรรมไดอยางมี

ร ะ บ บ ร ว ม ถึ ง ก า ร ใ ช ข อ มู ล

ประกอบการตัดสินใจ 

- การศึกษา คนควา และรายงาน

ทางเอกสาร และรายงานหนาชั้น

เรียน 

- ใชวธิีการสอนแบบวจิัยเปนฐาน 

- การปฏิบัติของนิสิต อาทิ ประเมิน

การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน  
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ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.3 ประเมิน วิพากษ สถานการณ

ต า ง ๆ  โ ด ย ใ ช ค ว า ม รู ท า ง

วิศวกรรมศาสตร เปนฐาน 

- การศึกษา คนควา และรายงาน

ทางเอกสาร และรายงานหนาชั้น

เรียน 

- การปฏิบัติของนิสิต อาทิ ประเมิน

การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน  

- การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือ

สัมภาษณ 

3.4 มีความคิดริ เริ่ม  สรางสรรค  

นวัตกรรม สำหรับใชในงานทางดาน

วิศวกรรมศาสตร 

- มอบหมายงานโปรเจคโดยใชหลัก

วินิจฉัย 

- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 

 

 4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 ทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและ 

ผูรวมงานได 

 

- ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีท่ีไดรับในงานกลุม 

- สงเสริมการเคารพสิทธิและการ

รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

- ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปน

ผูนำและผูตามท่ีด ี

- ติดตามการทำงานรวมกับสมาชิก

กลุ มของนิสิต เปนระยะ พรอม

บันทึกพฤติกรรมเปนรายบุคคล  

4.2 แสดงออกถึงการเปนพลเมืองท่ีมี 

คุณภาพ รูหนาท่ีตนเอง เคารพผู อ่ืน 

เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันในสังคมท่ีมี 

ความหลากหลายทางความคิดและ 

วั ฒ น ธ ร ร ม ได  มี จิ ต ส ำ นึ ก ค ว า ม

รับผิดชอบดานความปลอดภัยในการ

ทำงาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอ

สังคม 

- สงเสริมใหนิสิตกลาแสดงออก

และเสนอความคิดเห็นโดยการจัด

อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ เส ว น า ง า น ท่ี

มอบหมายท่ีใหคนควา 

- สงเสริมการเคารพสิทธิและการ

รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

- ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปน

ผูนำและผูตามท่ีด ี

- ใหนสิิตไดมีการประเมินตนเอง  

 

4.3 ป รั บ ตั ว ให เข า กั บ สั ง ค ม แ ล ะ 

สถานการณตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงได 

สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ

พัฒนาเรียนรูดวยตนเองท่ีสอดคลองกับ

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

- ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีท่ีไดรับในงานกลุม 

- สงเสริมใหนิสิตกลาแสดงออก

และเสนอความคิดเห็นโดยการจัด

อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ เส ว น า ง า น ท่ี

มอบหมายท่ีใหคนควา 

- ติดตามการทำงานรวมกับสมาชิก

กลุ มของนิสิต เปนระยะ พรอม

บันทึก พฤติกรรมเปนรายบคุคล 
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 5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

5.1 วิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือ

นำไปใชในกระบวนการตัดสินใจหรือ

วิเคราะหประเด็นปญหาได มีทักษะ

ในการใชคอมพิวเตอรสำหรับการ

ทำงานดานวิชาชีพไดเปนอยางดี 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา

ต า ง ๆ  ให นิ สิ ต ได วิ เค ร า ะ ห

สถานการณจำลองและสถานการณ

เส มื อนจริ ง  และน ำเสนอการ

แกปญหาท่ีเหมาะสม 

 

- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดย

การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของทาง

วิศวกรรมศาสตร 

-ประเมินจากความสามารถในการ

อธิบายถึงขอจำกัด เหตุผลในการ

เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

อภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ท่ีมีการ

นำเสนอตอชั้นเรียน 

5.2 ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

- สงเสริมการคนควา เรียบเรียง

ขอมูลและนำเสนอใหผูอ่ืนเขาใจได

อยางถูกตอง และใหความสำคัญใน

การอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล 

- ประเมิน จากการน ำเสนอ ท้ั งใน

รูปแบบรายงาน และแบบปากเปลา  

 

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บ

รวบรวมขอมูล นำเสนอ ไดเหมาะสม

กับสถานการณและการแกปญหา

ทางวิศวกรรมศาสตร 

- สงเสริมการคนควา เรียบเรียง

ขอมูลและนำเสนอใหผูอ่ืนเขาใจได

อยางถูกตอง   

- มอบหมายงาน หรือจัดใหมีการ

อภิปรายกลุม 

- ประเมินจากการนำเสนอรายงาน 

การอภิปรายกลุม  

  

 6. ดานทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร  

ผลการเรยีนรูดานทักษะพิสัย/

สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธการสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

 
6 .1  มี ทั กษะในการป ระยุ กต ใช

เค รื่ อ ง มื อ เพ่ื อ แก ไขป ญ ห าท าง

วิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรม

โท รค ม น า ค ม แ ล ะ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ 

 

 

- สาธิตการใชเครื่องมือและอุปกรณ

ในทางวิศวกรรมไฟฟ ากำลังและ

วิ ศ ว ก ร ร ม โท ร ค ม น า ค ม แ ล ะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- ป ระ เมิ น และสั ง เกตพ ฤติ ก รรม

ระหวางการใชเครื่องมือและอุปกรณ 

- ประเมินจากผลการแกปญหาและ

การนำเสนอ 
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ผลการเรยีนรูดานทักษะพิสัย/

สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธการสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

 

6.2 มี ทักษะในการออกแบบเพ่ือ

สรางนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟา

กำลงัหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ฝกการรางแบบสั่ งงานจริงทาง

วิศวกรรมไฟฟากำลังและวิศวกรรม

โท ร ค ม น าค ม แ ล ะ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ 

- เตรียมการฝกปฎิบัติท่ีตองใชความรู

ความสามารถในการรางแบบเพ่ือ

แกปญหาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา

กำลังและวิศวกรรมโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มอบหมายงานในการลงมือปฎิบัติ

เ พ่ื อ ส ร า ง น วั ต ก ร ร ม ท า ง

วิศวกรรมไฟฟากำลังและวิศวกรรม

โท ร ค ม น าค ม แ ล ะ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ 

- ประเมินผลจากแบบประเมินและ

กิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากผลการแกปญหาและ

การนำเสนอ 

- ประเมินจากชิ้นงาน 

 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  1.1 แสดงออกถึงความซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง

เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน 

1.2 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม วิเคราะหและ

ประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม 

และสิง่แวดลอม 

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินหรือสากล ประยุกต

ความรูทางวิศวกรรมศาสตรใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร 

2. ดานความรู 2.1 บูรณาการความรูท่ีเรียนเพ่ือใชประโยชนในการเรียนรู การทำงาน และ

การดำเนินชวีิตในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

2.2 มีความรูและความเขาใจคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เพ่ือ

ประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

2.3 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสำคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและ

ปฏิบัติดานวิศวกรรม ตลอดจนการวเิคราะหและแกไขปญหา 

3. ดานทักษะทางปญญา  3.1 ประยกุตความรูใหเกิดประโยชนได 

3.2 สามารถคิด วิเคราะหและแกไขปญหาทางดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ

รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

3.3 ประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ โดยใชความรูทางวิศวกรรมศาสตร 

เปนฐาน 

3.4 มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค นวัตกรรม สำหรับใชในงานทางดาน

วิศวกรรมศาสตร 

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำและ ผูรวมงานได 

4.2 แสดงออกถึงการเปนพลเมืองท่ีมี คุณภาพ รูหนาท่ีตนเอง เคารพผูอ่ืน 

เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันในสังคมท่ีมี ความหลากหลายทางความคิดและ 

วัฒนธรรมได มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงาน 

และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

4.3 ปรับตัวให เขากับสังคมและ สถานการณตางๆ ท่ี เปลี่ยนแปลงได   

สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาเรียนรูดวยตนเองท่ีสอดคลอง

กับวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

5. ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 วิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือนำไปใชในกระบวนการตัดสินใจหรือ

วิเคราะหประเด็นปญหาได มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสำหรับการทำงาน

ดานวิชาชีพไดเปนอยางด ี

5.2 ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล นำเสนอ ไดเหมาะสมกับ

สถานการณและการแกปญหาทางวิศวกรรมศาสตร 

6. ดานทักษะพิสัย/สมรรถนะของ 

หลักสูตร (ถามี)   

6.1 มีทักษะในการประยุกตใชเครื่องมือเพ่ือแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟา

กำลังหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6.2 มีทักษะในการออกแบบเพ่ือสรางนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือ

วิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรบัผิดชอบหลัก          ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
มศว 191 การเรียนรูสูโลกในศตวรรษที่ 21 ● ○  ●   ● ●  ●  ○ ● ○ ● ○   
มศว 192 การใชภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร ●  ● ●   ● ○ ●  ●    ● ○   
มศว 193 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารอยางมีประสิทธภิาพ ○  ● ●   ● ○ ●  ●    ● ○   

มศว 194 การอานและการเขียนภาษาองักฤษเพื่อ

การส่ือสารอยางมีประสิทธภิาพ ○  ● ●   ● ○ ●  ●    ● ○   

มศว 195 พลเมืองสรางสรรคสังคม ● ● ● ●    ● ○  ● ● ○  ● ○   
มศว 196 ศาสตรและศิลปแหงการพัฒนาสังคม

อยางยั่งยืน ○ ● ● ●   ● ● ○ ○ ● ● ○  ● ○   

มศว 197 การพูดและการนำเสนองานเพื่ออาชพี ●  ● ●   ● ○ ● ○ ○    ● ●   
มศว 198 การเตรียมพรอมสูการทำงานและการ

เปนผูประกอบการ   ● ○  ●   ● ●  ● ●   ● ● ●   

มศว 291 วิถีชวีิตเพื่อสุขภาพ ●   ●   ● ○     ● ● ○ ○   

มศว 293 การปรับตัวในสังคมพลวัต ●  ○ ●   ● ● ○  ● ○ ● ● ○    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
หมวดวชิาเฉพาะ 

วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร 
คณ 117 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร ●    ●   ●    ●  ●     

ฟส 101 ฟสิกสเบื้องตน 1 ●   ●   ● ●   ●   ●     

วศ 203 สถิตศาสตรวิศวกรรม   ●    ●  ● ●   ●  ● ●     

ฟส 181 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน 1 ●   ●   ● ●   ●   ●     
วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร และคณติศาสตร 
คม 103 เคมีทั่วไป ●   ●   ●    ● ○  ○ ● ●   

คม 193 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ●   ●   ●    ●   ●     

วศฟ 111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 ●    ●  ● ●   ●   ● ○ ○   

วศฟ 211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 ●    ●  ● ●   ●   ● ○ ○   
วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 
วศก 109 เขียนแบบวศิวกรรม ●  ● ● ● ● ● ●   ● ● ●  ● ● ●  

วศฟ 170 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ●    ● ● ● ●  ● ●  ○ ● ● ● ●  

วศฟ 195 เทคโนโลยีสัญญาณและการส่ือสาร ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   

วศฟ 196 การเขยีนแบบไฟฟา ●    ● ● ● ●  ● ●  ○ ● ● ● ●  

วศฟ 212 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา ●    ● ● ● ●   ●   ●     

วศฟ 213 ปฏบิัติการวงจรและเคร่ืองวัดไฟฟา ● ●   ● ● ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ●  
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
รายวิชา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
วศฟ 215 สนามแมเหล็กไฟฟา ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   

วศอ 222 วัสดุวิศวกรรม ●    ●  ● ●   ●  ● ●     

วศฟ 270 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม ●    ● ● ● ●   ●   ●     

วศฟ 271 ปฏบิัติการอิเล็กทรอนกิสวิศวกรรม ● ●   ● ● ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ● ● 

วศฟ 297 วงจรไฟฟา ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 351 ระบบควบคุม ●    ● ● ● ●  ○ ●   ● ● ●   
กลุมวิชาเอกบงัคับ 
วศฟ 191 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา ● ●   ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 281 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร ● ●   ● ● ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ● ● 

วศฟ 296 สัญญาณดิจิทัลและระบบ ●    ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   

วศฟ 301 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 1 ● ●   ● ● ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ● ● 

วศฟ 310 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 1 ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   

วศฟ 311 อิเล็กทรอนิกสกำลัง ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 312 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 2 ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   

วศฟ 313 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 2 ● ●   ● ● ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ● ● 

วศฟ 314 ระบบไฟฟากำลัง ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   

วศฟ 321 พลังงานทดแทน ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
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เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
รายวิชา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
วศฟ 331 วิศวกรรมสายอากาศ ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   

วศฟ 334 ปฏบิัติการระบบโทรคมนาคม 1 ● ●   ● ● ● ●  ● ●  ○ ● ● ● ● ● 

วศฟ 336 โครงขายการส่ือสารและสายสง ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   

วศฟ 337 ปฏบิัติการระบบโทรคมนาคม 2 ● ●   ● ● ● ●  ● ●  ○ ● ● ● ● ● 

วศฟ 338 การส่ือสารแบบดิจิทัล ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 340 ระบบการส่ือสารเคล่ือนที ่ ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   
วศฟ 341 ความนาจะเปนและสถิติสำหรับ

วศิวกรรมไฟฟา ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 381 การออกแบบระบบดิจิทัล ● ●   ● ● ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ● ● 
วศฟ 382 ไมโครคอนโทรลเลอรและระบบสมอง

กลฝงตัว ● ●   ● ● ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ● ● 

วศฟ 402 เตรียมสหกิจศึกษา ● ●   ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●   
วศฟ 403 สหกจิศึกษา ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
วศฟ 411 การขบัเคล่ือนดวยกำลังไฟฟา ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   

วศฟ 412 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 3 ● ●   ● ● ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ● ● 

วศฟ 413 การวิเคราะหระบบกำลังไฟฟา ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   

วศฟ 414 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   

วศฟ 415 การปองกนัระบบไฟฟากำลัง ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
รายวิชา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
วศฟ 416 สัมมนาโครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง ● ●   ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●   
วศฟ 417 โครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
วศฟ 418 โครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
วศฟ 419 โรงไฟฟาและสถานียอย ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 420 การออกแบบระบบไฟฟา ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 425 ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 430 การส่ือสารดวยคล่ืนวิทย ุ ● ●   ● ○ ● ●     ● ● ● ●   
วศฟ 432 สัมมนาโครงงานวิศวกรรม

โทรคมนาคม 
● ●   ● ● ● ●   ● ● ● 

● ● ●   

วศฟ 433 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
วศฟ 434 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
วศฟ 441 ปฏบิัติการระบบโทรคมนาคม 3 ● ●   ● ● ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ● ● 

วศฟ 448 การส่ือสารทางแสง ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   

วศฟ 449 การส่ือสารขอมูลและโครงขาย ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   

วศฟ 450 ปญญาประดิษฐและส่ือประสมดิจิทัล ● ●   ● ○ ● ● ●    ● ● ● ●   
กลุมวิชาเอกเลือก 

วศฟ 316 การวิเคราะหเคร่ืองจักรกลไฟฟา ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 320 วิศวกรรมสองสวาง ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
รายวิชา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
วศฟ 323 การวิเคราะหและหลักการออกแบบ

แหลงจายกำลังสวิตชิ่ง ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 342 ทฤษฎีการเขารหัส ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 350 ระบบควบคุมแบบลำดับทีโ่ปรแกรมได ●    ● ● ● ●  ● ●  ○ ● ● ● ● ● 

วศฟ 371 อิเล็กทรอนิกสสำหรับการส่ือสาร ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 373 การเขยีนแบบวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร ●    ● ● ● ●  ● ●  ○ ● ● ● ●  

วศฟ 390 วธิีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรม ●    ● ● ● ●  ● ●  ○ ● ● ● ●  
วศฟ 401 สัมมนาฝกงานอุตสาหกรรม

วิศวกรรมไฟฟา 
● ● ● ● ● ● ● ● 

●  ● ● ● 
● ● ● ●  

วศฟ 407 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 1 ●    ● ● ● ●     ● ● ● ● ●  

วศฟ 408 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 2 ●    ● ● ● ●     ● ● ● ● ●  

วศฟ 409 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 3 ●    ● ● ● ●     ● ● ● ● ●  

วศฟ 410 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 4 ●    ● ● ● ●     ● ● ● ● ●  
วศฟ 422 เสถียรภาพของระบบไฟฟากำลังและ

การควบคุม ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   
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รายวิชา 
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1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

วศฟ 423 ระบบสมารทกริดและการผลิตแบบกระจาย ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 424 ความเชื่อถอืไดในระบบไฟฟากำลัง ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 426 การอนุรักษและจัดการพลังงาน ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 427 พื้นฐานวิศวกรรมพลาสมา ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 428 เทคโนโลยีดานไฟฟาสำหรับการขนสง ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 429 รถยนตพลังงานไฟฟา ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 431 การส่ือสารบรอดแบนด ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 440 การปฏิบัตกิารและวางแผนระบบไฟฟากำลัง ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ● ● ● 

วศฟ 442 การส่ือสารดาวเทียม ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 443 การประมวลผลสัญญาณสายอากาศแถวลำดับ ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 444 การวัดและการสรางสายอากาศ ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ● ● ● 

วศฟ 445 การออกแบบวงจรยานความถี่วิทย ุ ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   

วศฟ 470 การออกแบบและวิเคราะหอลักอริทึม ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ● ● ● 

วศฟ 471 การพฒันาอินเทอรเน็ตสำหรับทุกสรรพส่ิง ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ● ● ● 

วศฟ 472 การจัดการเครือขายและการใชงาน ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ● ●  

วศฟ 480 ระบบสมองกลฝงตัว ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ● ● ● 

วศฟ 481 เทคโนโลยีควอนตัม ●    ● ○ ● ●     ● ● ● ●   
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 

      2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธการเรยีนรูขณะนิสิตกำลังศึกษา  

      โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำหนาท่ีกำกับดูแลการประเมินผลลัพธการเรียนรูในระดับ

รายวิชา ระดับชั้นป และระดับหลักสูตร ใหครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมิน เครื่องมือ

ประเมิน เกณฑการประเมิน และผลการประเมิน โดยมีการนำผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละ

รายวิชา โดยนิสิต มาใชประกอบการพิจารณารวมดวย 

                2.1.1 ความสอดคลองของการพัฒนาการเรียนรูท่ีกำหนดใน มคอ.3 ตามมาตรฐานการเรียนรูท่ี

กำหนดไวใน มคอ.2 

      2.1.2 พิจารณาการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

      2.1.3 ประเมินวิเคราะหผลการกระจายของผลการเรียน 

             2.1.4 ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน 

      2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูหลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

• ประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

• ประเมินจากความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

       2.2.1 สภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีสำเร็จการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตอความรู ความสามารถความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน

อาชีพ 

       2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการโดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตและเขาทำงานในสถานประกอบการ  

       2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี

เรียนในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับ

หลักสตูรใหดียิ่งข้ึน 
 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

           3.1 เรียนครบตามจำนวนหนวยกิตท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 

     3.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลีย่สะสมข้ันต่ำ 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

     3.3 เขารวมกิจกรรมตามขอกำหนดของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

           3.4 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย 

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

  1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหหลักสูตรสงเสริมอาจารยใหมเขารับการปฐมนิเทศและอบรมความ

เปนครู ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการออกแบบการเรียนรูท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรู 

เทคนิควิธีการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบ

สารสนเทศท่ีเก่ียวของ 

  2. หลักสูตรชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร และมอบเอกสารท่ีเก่ียวของ 

เชน รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตางๆ 

  3. หลักสูตรจัดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ หรือ

จัดใหสอนรวมกับอาจารยท่ีมีประสบการณ (ถามี) 

  4. หลักสูตรกำหนดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือและใหคำแนะนำปรึกษา ตลอดจนประเมินและ

ติดตามความกาวหนาในการปฏบิัติงานของอาจารยใหม (ถามี) 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

      1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 1.1  สงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาความรูเก่ียวกับการออกแบบการเรียนรูท่ีมุงเนนผลลัพธ การ

เรียนรูเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และ

ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง 

 1.2  สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเขารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ       

ของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF) 

 

 2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

     2.1  สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอน 

กับการบรกิารทางวิชาการแกสังคม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

     2.2  สนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนาความรู สรางเสริมประสบการณในการวิจัยทางวิชาการ/

วิชาชีพ อยางตอเนื่อง โดยเขารวมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนอและเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพ 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

  การบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสตูร ดังนี้ 

  - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจำนวนไมนอยกวา 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

ข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง และมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรง

หรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวาเอกละ 3 คน  

  - อาจารยประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตำแหนงทางวิชาการไม

ต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในการ

พิจารณาแตงตั้งใหบคุคลดำรงตำแหนงทางวิชาการ อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

  - มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนำความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษและ

พัฒนาหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ

นโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาดวย  

 

2. บัณฑิต 

  - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (ELO) ให

ครอบคลุมผลการเรียนรู ท่ีเทียบเคียงอยางนอย 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) 

ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - หลักสูตรมีการสำรวจขอมูลผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิตท่ีไดงานทำ ภายในระยะเวลา 1 ป นับ

จากวันท่ีสำเร็จการศึกษา 

  - หลักสูตรมีการติดตามการเผยแพรผลงาน (โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ) ของนิสิตท่ีสะทอนผลลัพธ

การเรียนรูของหลักสูตรกอนจบการศึกษา 
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      2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

กำหนดไวตามผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน ไดแก (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะ

ทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐาน

ผลเรียนรูท้ัง 5 ดานในมุมมองของผูใชบัณฑิตโดยผานแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจางในระยะเวลาไม

เกิน 1 ป โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการสงแบบสำรวจไปยังนายจางจากขอมูลในแบบสำรวจการมี

งานทำท่ีบัณฑิตตองกรอกขอมูลรายละเอียดของนายจางในการลงทะเบียนเพ่ือเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 2.2 การไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการสำรวจขอมูลจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีได

งานทำหรือมีกิจการเปนของตนเองท่ีมีรายไดประจำภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสำเร็จการศึกษาเทียบ

กับบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นโดยใชแบบสำรวจการมีงานทำท่ีบัณฑิตตองกรอกขอมูล

สถานภาพการไดงานทำในการลงทะเบียนเพ่ือเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

3. นิสิต 

  - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีกระบวนการรับนิสิต โดยกำหนดเกณฑการคัดเลือก

และคุณสมบัติ ของนิสติท่ีเหมาะสมกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาเพ่ือให

นิสติมีความพรอม ในการเรียนและสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

  - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และ

ศักยภาพของนิสิตในรูปแบบตางๆ เสริมสรางจิตสำนึกในการรับใชสังคมและสวนรวม เสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และการเรยีนรูตลอดชีวิต 

  - หลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคำปรึกษาดานวิชาการ สังคม และการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย แกนิสิต โดยมีการกำหนดชั่วโมงใหคำปรึกษา (Office Hours) เพ่ือใหนิสิตสามารถเขาปรึกษาได 

  - หลักสูตรมีการสำรวจขอมูลการรับ การคงอยู การสำเร็จการศึกษาของนิสิต เพ่ือติดตาม ประเมิน 

และปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

  - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบการจัดการขอรองเรียนของนิสิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผลการจัดการขอรองเรียน 
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    3.1 กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกำหนดเปาหมายและทบทวนจำนวนรับนิสิตโดยคำนึงถึงความ

ตองการของตลาดแรงงานและสภาพความพรอมของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีอยูโดยควบคุมอัตราสวน

อาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนดของสภาวิศวกร ท้ังนี้เกณฑการรับนิสิตท่ีประกาศมีการทบทวน

เพ่ือใหสะทอนคุณภาพของนิสิตท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร โดยกระบวนการรับนิสิตและเครื่องมือหรือขอมูลท่ีใช

ในการคัดเลือกตองมีความเหมาะสมและเชื่อถือได โปรงใส เปดเผยและเปนธรรมกับผูท่ีสมัครเขารับการ

คัดเลือก จึงจะทำใหนิสิตท่ีรับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติข้ันตนท้ังความรูพ้ืนฐานหรือประสบการณท่ี

เพียงพอตอการเรียนในหลักสูตร และมีศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกำหนด ท้ังนี้

เม่ือนิสิตไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในหลักสูตรแลว คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยตองมีการเตรียมความพรอม

สำหรับนิสิตในการศึกษาตอท้ังทางดานวิชาการและการใชชีวิต โดยการจัดกิจกรรมเสริมในการปรับพ้ืนฐาน

ทางวิชาการในรูปแบบตางๆ รวมท้ังการเขาคายและรวมกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 

     3.2 การใหคำปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนิสิต 

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนิสิตทุกคน ตามรายชื่อท่ี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผานคณะฯ โดยการจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยท่ีปรึกษามีการ

ควบคุมกำกับใหจำนวนิสิตตออาจารยท่ีปรึกษาเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด อาจารยท่ีปรึกษามีการกำหนดเวลา

ในการใหคำปรึกษา มีการจัดเก็บขอมูลนิสิตในการดูแล และแลกเปลี่ยนขอมูลในกลุมอาจารยผูสอนเพ่ือการ

พัฒนานิสิตท้ังในดานผลการเรียน และลักษณะนิสัย รวมท้ังใหความชวยเหลือนิสิตท่ีมีปญหาทางดานการเรียน

หรือตองการความชวยเหลือดานอ่ืนๆ โดยนิสิตท่ีมีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ

ขอคำแนะนำปญหาตางๆ ได  

 

    3.3 การอุทธรณและการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดการท่ีเปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะเรื่อง

ท่ีเก่ียวกับวิชาการ โดยนิสิตท่ีถูกลงโทษสามารถยื่นอุทธรณผานกองกิจการนิสิตเพ่ือดำเนินการเสนอตอ

มหาวิทยาลยัตามข้ันตอนในการพิจารณาคำอุทธรณ 

 

4. อาจารย   

  - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการรับอาจารยใหมท่ีสอดคลองกับ

ระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตาม

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ซ่ึงสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน

ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจำ 
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  - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารยใหม ใหมีความรู

เก่ียวกับหลักการจัดการเรียนรู จิตวิทยาการเรียนรู การออกแบบการจัดการเรียนรู การใชสื่อและเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

  - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการบริหาร สงเสริม และพัฒนา

อาจารย ใหมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UK 

Professional Standards Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา การวิจัย 

การบริการวิชาการ และมีความกาวหนาในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยางเหมาะสม สอดคลองกับ

วิสัยทัศน และนโยบาย ของมหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสูตร 

  - มีการกำกับติดตามขอมูลของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยู ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด  

 

      4.1 การรับอาจารยใหม 

           คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวและทบทวนแผนดานอัตราการกำลัง

อาจารยประจำหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรเปนประจำทุกป และมีการพัฒนาอาจารย

ประจำหลักสูตรท่ีมีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง โดยอาจารยประจำหลักสูตรตองมี

จำนวนไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด มีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนสิิต มีประสบการณทำวิจัย หรอืประสบการณประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสาขาวชิา

ท่ีสอน 

 

     4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

          อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยผูสอน จะตองประชุมรวมกันใน

การวางแผนและการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา        

เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทำใหบรรลุ

เปาหมายตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 

     4.3 การแตงตัง้คณาจารยพิเศษ 

    อาจารยพิเศษถือวามีความสำคัญเนื่องจากเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมาใหกับ

นิสิต ดังนั้นบางรายวิชาท่ีเห็นวามีความสำคัญสำหรับการนำไปประยุกตใชในสถานประกอบการจะตองมีการ

เชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอยางนอยรายวิชาละ 3 ชั่วโมง และอาจารยพิเศษนั้นไมวาจะสอน

ท้ังรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรงโดยผานกระบวนการคัดสรร ดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาฯ และคณะฯ ตามลำดับ 
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5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเรียน 

  - มหาวิทยาลัย/คณะ สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีความเขาใจในการออกแบบและปรับปรุง

หลักสูตร ชุดวิชา และรายวิชา ท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (Outcome-based Education) และ

สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญกาวหนาของวิทยาการ นโยบาย

รัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  - มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญผานเทคนิคการเรียนรูเชิงรุก (Active 

Learning) ท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สงเสริมใหนิสิตไดเรียนรูและการฝกปฏิบัติดวยตนเอง เรียนรูและ

ทำงานรวมกับผูอ่ืน การใชเทคโนโลยใีนการเรียนรู การสื่อสาร และการทำงาน การบูรณาการการเรียนกับการ

ทำงาน การฝกงาน และการวิจัย 

  - มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

  - มีการกำหนดอาจารยผูสอน โดยคำนึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชาหรือ

เนื้อหาท่ีสอน โดยมีการกำกับติดตามและตรวจสอบ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการ

จัดการเรียนรู 

  - มีการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย มีเกณฑการประเมิน

และการตัดสินผลท่ีชัดเจนและเชื่อถือได 

 

     5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

     หลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจมีการกำหนดหรือทบทวนเนื้อหาสาระวิชาทาง

ทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีสรางโอกาสในการพัฒนาความรูและทักษะเปนประจำทุกป โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา

ของรายวิชาใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ท้ังนี้อาจมีการเปดรายวิชาใหมเพ่ิมเติมใหนิสิตไดเรียน หรือมีการปรับปรุง

เพ่ิมสาระเนื้อหาท่ีเปนเรื่องทันสมัยเขาไป ท้ังนี้ตองไมมีความซ้ำซอนกับเนื้อหารายวิชาท่ีมีอยูเดิม และตองมี

การกำกับการเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพ้ืนฐานความรูในการเรียนวิชาท่ีเปน

รายวิชาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้รายวิชาท่ีเปดตองสนองความตองการของนิสิต มีความทันสมัย และเปนท่ีตองการ

ของตลาดแรงงาน 

 

      5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     ทุกๆ ปการศึกษาหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการพิจารณาทบทวนการกำหนดตัว

ผูสอนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอนโดยคำนึงถึงประสบการณและผลงานวิชาการของผูสอนเปน

หลัก โดยมีการกำกับมาตรฐานการทำ มคอ 3 และมคอ 5 ใหทันสมัยในเนื้อหา มีกิจกรรมการเรียนท่ี

หลากหลาย และมีการวัดและประเมินผลอยางเหมาะสม 
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    ท้ังนี้ตองมีการควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมผูเรียนใหอยูในมาตรฐาน

เดียวกัน มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเนนทฤษฎีและการปฏิบัติ มีการเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก/ผูประกอบการ มีการศึกษาดูงาน และเม่ือสิ้นสุดการสอนในแตละภาคการศึกษาตองนำผลการ

ประเมินการสอนอาจารยมาพิจารณาเพ่ือใชในการปรับปรุงทักษะความสามารถดานการสอนของอาจารย

ผูสอน 

 

 5.3 การประเมินผูเรียน 

  อาจารยผูสอนอาจมีการกำหนดเกณฑการประเมินโดยใหนิสิตมีสวนรวม โดยน้ำหนักของ

องคประกอบในการประเมินตองสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง มีเครื่องมือ

ประเมินท่ีหลากหลาย อาทิ ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปลา การวัด

ทักษะการปฏิบัติงาน ซ่ึงตองสะทอนภาพการปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพ ท้ังนี้ตองมีการวิเคราะห/ตรวจสอบ

คุณภาพ/ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณภาพนิสิต อาทิ การวิพากษขอสอบ ปรับปรุง

ขอสอบ สรางขอสอบใหมๆ เสมอ มีคลังขอสอบหรือเครื่องมือประเมินความสามารถท่ีวัดความรูและการคิด

สรางสรรคได นอกจากนี้ตองมีการกำหนดเกณฑประเมิน/ การตัดเกรดท่ีชัดเจน สอดคลองกับเกณฑท่ีนิสิตมี

สวนรวมหรือรับรูรวมกันแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือท่ีมีของคะแนนในการตัดเกรดท่ีชัดเจน  

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

  -  มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ท่ีจำเปนตอการเรียนการสอน ท้ังดานกายภาพหองเรียน วัสดุอุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก หองสมุด 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สถานท่ีพักผอนระหวางเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการ

เรยีนรูท้ังใน และนอกหองเรียน อยางเพียงพอและเหมาะสมตอการสนับสนุนใหผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรยีนรู

ตามท่ีกำหนดได 

  - มีการสำรวจความพึงพอใจและความตองการของอาจารยผูสอนและนิสิตท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูและนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรงุ 

  

      6.1 การบริหารงบประมาณ 

         คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจำปท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ 

อุปกรณท่ีจำเปนสำหรับใชในการเรียนการสอนท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เปนประจำทุกภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 
 



 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  108 

 

 

      6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

         ทรัพยากรการเรียนรูของหลักสูตร มีการจัดเตรียมโดยสำนักหอสมุดกลาง มศว องครักษ  

ประกอบดวยหนังสือตำราเฉพาะทางท่ีเปนหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร รวมท้ัง

สื่อสารสนเทศท่ีสามารถสืบคนขอมูลผานฐานขอมูลในระบบอินเตอรเน็ต โดยมีจำนวนหนังสืออางอิงและตำรา 

200,000 เลม วารสารทางวิชาการ 30 รายชื่อ ฐานขอมูลใน CD-ROM และระบบคอมพิวเตอร เพ่ือคนหา

ฐานขอมูลใน INTERNET ของสำนักหอสมุดกลาง มศว องครักษมากกวา 10 ฐานขอมูล 
 

     6.3 การจัดการทรัพยากรการเรยีนการสอนเพ่ิมเตมิ 

        คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือและมีการประสานงานกับสำนักหอสมุดกลาง 

มศว องครักษ ในการจัดซ้ือหนังสือและตำราท่ีเก่ียวของเพ่ือบริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควาและใช

ประกอบการเรียนการสอนในการติดตอประสานการจัดซ้ือหนงัสือนั้นอาจารยผูสอนแตละรายวิชามีสวนรวมใน

การเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจำเปนคณะมีการจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอน

ของอาจารยอาทิเชน เครื่องสื่อผสมโปรเจคเตอรคอมพิวเตอรเครื่องฉายสไลด หองเรียน กลองวีดีโอ สำหรับ

การสอนออนไลนเปนตน 
 

      6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

           ทุกๆ ปเจาหนาท่ีประจำสำนักหอสมุดกลางฯ จะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือ และทำหนาท่ี

ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้มีเจาหนาท่ีดานโสตทัศนูปกรณ ซ่ึงจะอำนวยความสะดวก

ในการใชสื่อของอาจารยทำหนาท่ีประเมินความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ 

  6.4.1 เปาหมาย 

  จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัตกิาร ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณการทดลอง ทรัพยากร สื่อ 

และชองทางการเรียนรูท่ีเพียบพรอมทันสมัย 

 6.4.2 การดำเนินการ 

1. จัดเตรียมหองปฏบิัติการทดลองท่ีมีเครื่องมือทันสมัย 

2. จัดใหมีเครือขายและหองเรียนออนไลน 

3. จัดใหมีหองสมุดท่ีสามารถใหบริการท้ังหนังสือ ตำรา และสือ่ดิจิทัล 

4. จัดใหมีหองเรียนท่ีมีเครื่องอุปกรณโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย 

  6.4.3 การประเมินผล 

1. รวบรวมจัดทำเปนสถิติจำนวนเครื่องมืออุปกรณตอหัวนิสิต ชั่ วโมงการใชงาน 

หองปฏบิัติการ และเครื่องมือ 

2. จำนวนนสิิตลงทะเบียนเรียนในวิชาท่ีมีการฝกปฏิบตัิดวยอุปกรณตางๆ 

3. สถิติของจำนวนหนังสือ ตำรา และสื่อดิจิทัล ท่ีมีใหบริการ 

4. ผลสำรวจความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู และการ

ปฏิบัติการ 
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7.   ตวับงช้ีผลการดำเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

 

ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน 
ปท่ี 1 

2565 

ปท่ี 2 

2566 

ปท่ี 3 

2567 

ปท่ี 4 

2568 

ปท่ี 5 

2569 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน   

การประชุมเพ่ือวางแผนและทบทวนการดำเนินงานหลกัสตูร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 
     

(3) มรีายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
     

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.

6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
     

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสดุปการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี

กำหนดในมคอ.3 และ มคอ.4(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี

เปดสอนในแตละปการศึกษา 
     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอนหรือ

การประเมนิผลการเรยีนรู จากผลการประเมินการดำเนินการท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปท่ีแลว 

-     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรบัการปฐมนิเทศหรอืคำแนะนำดานการ

จัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารยประจำหลักสตูรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
     

(10)บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ  
     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพ

หลักสตูรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - - -  
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุการดำเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  - มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต (ปค.003) และนำผลการ

ประเมินมาวิเคราะหเพ่ือปรบัปรงุ (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ใหเหมาะสม 

  - มีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนิสิตตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย อาทิ การมีสวน

รวมในการทำกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู การปฏิบัติงาน การนำเสนองาน การประเมินชิ้นงาน ผลงาน 

รายงาน หรือการสอบ 

  - มีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนิสิตตามสภาพจริง โดยผูประเมินท่ีหลากหลาย อาทิ ผูสอน 

ผูเรียน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือบุคลากรจากแหลงฝก 

 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

   มีการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต 

   มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/หัวหนาภาควิชา/คณะ/สวนงาน 

   สงเสริมใหอาจารยผูสอนสงผลงานการจัดการเรียนการสอนเขาประกวดท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

       ประเมินโดยนิสิตปจจบุัน 

       ประเมินโดยบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

       ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดเสียตางๆ 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  - ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตัว

บงชี้การกำกับมาตรฐานหลักสตูร (องคประกอบท่ี 1) 

  - ประเมินผลการดำเนินงานโดยใชเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือขายการประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) ตามรูปแบบท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมขอมูลผลการประเมินท่ีไดจากนิสิต บัณฑิต ผูสอน ผูใชบัณฑิต 

ขอมูลจาก ปค.003 มคอ.5 มคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือทราบปญหาการดำเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม และนำสูการวางแผน ปรับปรุง หรือพัฒนาการ

ดำเนินงาน ของหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

ความตองการของผูใชบัณฑิตเปนประจำทุก 5 ป 

   อาจารยประจำวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบในระหวางภาค 

ปรับปรุงทันทีหลังจากขอมูลท่ีไดรับ เม่ือสิ้นภาคการศึกษา จัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.3 

และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหนาภาควิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข สำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลกัสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (กรณีหลกัสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ ขอมูลผลลัพธการเรียนรูและโครงสรางรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย 

ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก   

ขอบังคับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข   

สำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ค   

รายงานผลการวิพากษของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ  การดำเนินการปรับปรุง เหตุผลในการ

ไมปรับปรุง

แกไข 

รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ สื่อเฉย   

1. ตรวจสอบวัตถุประสงคใหสอดคลอง

กับท่ีสภาวิศวกร 

- ปรับวัตถุประสงคใหสอดคลองกับท่ีสภาวิศวกรกำหนด  

2. สมควรปรับลดวิชาเลือกเสรีใหเหลือ

จํานวน 6 หนวยกิต แลวเพ่ิมจํานวน

หนวยกิตกลุมวิชาเอกเลือกใหมากข้ึน 

- ปรับวิชาเอกเลือกจาก 3 หนวยกิตเปน 6 หนวยกิต  

3. เห็นสมควรตรวจสอบ Curriculum 

mapping ในแตละวิชาของหลักสูตร 

ใหม ผลการเรยีนรูใหครบทุกดาน 

- ตรวจสอบการ mapping ในแตละวิชาของหลักสูตร โดย 

 พิจารณาผลการเรียนรูใหครบทุกดาน 

 

4. เห็นสมควรตรวจสอบเน้ือหารายวิชา

ตางๆ ท่ี นํามาเทียบองคความรูให

ครบถวนและมีจํานวนหนวยกิตตรง

ตามเกณฑท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

 

- ตรวจสอบเน้ือหารายวิชาโดยนํามาเทียบองคความรูให

ครบถวนและมีจํานวนหนวยกิตตรงตามเกณฑท่ีสภาวิศวกร

กําหนด 

 

รองศาสตราจารย ดร.อธิคม ฤกษบุตร   

1. ปรัชญาและวัตถุประสงคมี ความ

ชัดเจน และมีอัตลักษณ แตอยากให

ระบุกลยุทธท่ีชวยใหบรรลุความสําเร็จ

ตามท่ีระบุ เชน เขียนรายละเอียดใน

หมวด 4 เพ่ิมเติมใหเห็นชัดเจน จะได

ใชเปนแนวทางในการบริหารหลักสูตร

ดวย 

- แกไข ปรับปรุงในหมวดท่ี 4 กลยุทธการสอนใหชัดเจนเพ่ือ

บรรลุ ELO ในแตละขอของหลกัสตูร 

 

 

2. หากเห็นวาหนวยกิตมากเกินไป อาจ

พิจารณายุบรวมเน้ือหา เพ่ือใหนศ. ได

เรียนครบถวนมากข้ึน 

- พิจารณาตัดรายวิชา ฟส 102 ฟสิกส เบ้ืองตน 2 และ

รายวิชา ฟส 182 ปฏิบัติการฟสิกสเบ้ืองตน 2 เน่ืองจากมี

เน้ือหาท่ีซ้ำซอนกับวิชาเอกบังคับ แลวเพ่ิมจำนวนหนวยกิ

ตของวิชาเอกเลือกอีก 3 หนวยกิต 
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ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ การดำเนินการปรับปรุง เหตุผลในการ

ไมปรับปรุง

แกไข 

รองศาสตราจารย ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง   

1. หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ในขอท่ี 5.3 

ภาษาท่ีใชใชภาษาไทยเปนสื่อภาษาใน

การเรียนการสอนและใชสื่อการสอนท่ี

เป น ภ าษ า อั งก ฤ ษ เป น เอ ก ส า ร

ประกอบการสอนตลอดหลักสูตร ไม

แนในการแปลความหมาย อาจจะ

สรางปญหาไดในอนาคตหรือไม? เชน

ถ า ใช ว า ใช ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ ห รื อ

ภาษาอังกฤษ 

- แกไขประโยคท่ีใชเปน ใชภาษาไทยเปนสื่อภาษาในการ

เรียนการสอนและ/หรือใชสื่อการสอนท่ีเปนภาษาอังกฤษ

เปนเอกสารประกอบการสอน ตลอดหลักสูตร 

 

 

2. รายวิชาฝกงานภาคอุตสาหกรรม

วิศวกรรมไฟฟา ไมทราบวาลงเรียน

ตอนไหน ในแผนปกติเพ่ือพิจารณา 

- กำหนดรายวิชาฝกงานภาคอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟา 

สำหรับแผนการเรียนท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ช้ันปท่ี 4 

 

รองศาสตราจารย ดร.วชิระ จงบุรี   

1. ปรัชญาและวัตถุประสงค  ให ระบุ

ขอความใหตรงตามสภาวิศวกร เติม

เพ่ือ ... ใหเหมือนกันทุกขอ 

- ปรับแกไขปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยระบุ

ขอความใหตรงตามสภาวิศวกรกำหนด 

 

2. วิชาเลือกในสาขานอยเกินไปหนวยกิต 

ควรลดวิชาเอกบังคับลง 

- พิจารณาตัดรายวิชา ฟส 102 ฟสิกส เบ้ืองตน 2 และ

รายวิชา ฟส 182 ปฏิบัติการฟสิกสเบ้ืองตน 2 เน่ืองจากมี

เน้ือหาท่ีซ้ำซอนกับวิชาเอกบังคับ แลวเพ่ิมจำนวนหนวย     

กิตของวิชาเอกเลือกอีก 3 หนวยกิต 
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ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ การดำเนินการปรับปรุง เหตุผลในการ

ไมปรับปรุง

แกไข 

ดร.กัลยาณี ทัฬหชยับูรณ   

1. ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเนน

ทักษะของนักศึกษาจบใหม 2 ดาน คือ 

Functional skill หรือ วิชาพ้ื น ฐาน

ตางๆ กับ Essential skill หรือ Soft 

skill ท่ี เน น เรื่ อ ง  growth mindset 

ดังน้ันในหลักสูตรตองมีท้ัง 2 สวนใน

สัดสวนท่ีเหมาะสม 
 

2. มีความหลากหลายและสอดคลองกับ

อุตส าห กรรม ให ม ใน ยุ คป จจุ บั น

บางสวน แตอยากให  update บาง

กลุมวิชาใหทันสมัยตาม mega trend 

เพ่ือสรางโอกาสใหเด็กๆ ท่ีจบในอีก 5-

6 ปขางหนามีทักษะท่ี up to date 

 

- ปรับแกไขในสวนกลยทุธการสอนโดยเพ่ิมทักษะในเรื่อง  

   growth mindset และมกีารสนับสนุนนิสติในการทำงาน 

   รวมกับผูประกอบการ 

 

 

 

 

- หลักสตูรทำการปรับเน้ือหาในบางรายวิชาใหทันสมัยเหมาะ 

   กับตลาดแรงงานท้ังในปจจุบันและในอนาคตมากยิ่งข้ึน 

 

 

คุณเพ็ญพิมล ลือขจร   

1. สำหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา ขอใหทาง 

มหาวิทยาลัยฯ สรางความรวมมือและ

เตรียมความพรอมของนักศึกษา กอน

ลวงหนากับหนวยงานเอกชน  เพ่ือ

นักศึกษาสหกิจ จะไดทำงานไดตรงกับ

ความสามารถของนักศึกษา โดยสง

แบบสอบถามความคิดเห็น หรือใหทาง

หนวยงานเอกชนสง Company File 

เพ่ือประกอบเปนขอมูลกอนทำงานจริง 
 

- ทางหลกัสตูรเริม่มีการรวบรวมรายละเอียดของแตละบริษัท  

   เพ่ือนำมาเปนขอมูลใหกับนิสิตสำหรับหลักสูตรสหกิจ 
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ภาคผนวก ง   

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรงุ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

------------------------------------------------- 

 

1. ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

2. เริ่มใชหลักสูตรในปการศึกษา 2565 

3. วัตถุประสงคของหลักสตูร 

  3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตรทางวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือการประกอบ

วิชาชีพของตนตามกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาท่ีขอรับรองไดอยาง

เหมาะสม และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

  3.2 เพ่ือสงเสริมทักษะการสืบคนองคความรูและเทคโนโลยี ท่ีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

โดยสามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ       

  3.3 เพ่ือสงเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม และปฏิบัตตินภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

  3.4 เพ่ือสงเสริมทักษะดานมนุษยสัมพันธ การทำงานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได

อยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติท่ีดีในการทำงาน 

  3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการถายทอดความรู ท้ังภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพท

ทางเทคนิคในการติดตอสื่อสารได  

4. ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

  ELO1 ใชความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และพ้ืนฐานทางวิศวกรรม อยางเขาใจ

กับการเรียนรูทางดานวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ELO2 วิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือนำมาแกปญหาและพัฒนาตอยอดองคความรูจากเดิมโดยการสรางชิ้นงานยอยทาง

วิศวกรรมไฟฟา 

  ELO3 ใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูลอยางมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สังเคราะหขอมูลเพ่ือ

เปนองคความรูแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ELO4 ถายทอดองคความรูทางวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศผานชองทางสื่อสารตางๆ อยางมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอ

สังคม เพ่ือทำใหผูอ่ืนไดรับการถายทอดอยางเขาใจไดเปนระบบและถูกตอง 

  ELO5 นำความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตออกแบบ เลือกใชเครื่องมือ โปรแกรม เพ่ือสรางนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟา 

 

*หมายเหตุ ใชคำกิริยาแสดงพฤติกรรมท่ีสามารถวัดและสงัเกตได 
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5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด 

ลำดับ 
ช่ือ-สกุล 

(ระบุตำแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)  

ปท่ีสำเรจ็การศึกษา 

จำนวนผลงานทางวิชาการ 

(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ)  

5 ปยอนหลัง 

ป 

2560 

ป 

2561 

ป 

2562 

ป 

2563 

ป 

2564 

1 รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2541 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2547 

Ph.D. (Information and 

Communication  

Technologies), 2553 

- 3 8 3 - 

2 ผศ.ดร.ปฐมทัศน จิระเดชะ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 

2534 

MS. (Electrical  

Engineering), 2537 

Ph.D. (Electrical  

Engineering), 2545 

- 2 2 2 - 

3 อ.ดร.ธนาธิป สุมอ่ิม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2539 

M.Eng. (Electric Power 

System Management), 2545 

Ph.D. (Electronic and 

Computer Engineering), 2552 

- - - 1 - 

4 ผศ.ศิริพงษ ฉายสินธ วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส), 

2536 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2542 

- 1 1 - - 

5 อ.ธานินทร ดวงจันทร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2539  

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2552 

- - - - 1 

6 ผศ.ดร.สุนิศา คุณารักษ วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม), 2546 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2548 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร), 2564 

1 1 2 - 1 
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6. สมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญของอาจารยในหลักสูตร (ครอบคลุมดานวิชาการ วิชาชีพ วิจัย) ท่ีสงเสริมการบรรลุ ELOs 

 6.1 สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (เชน UKPSF, เทคนิคการสอน Active Learning, 

Outcome-based Learning, Online Learning, Student-Centered, การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา) 

 6.2 สมรรถนะดานการวิจัย  

 6.3 สมรรถนะดานบริการวิชาการ 

 6.4 ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา 

 6.5 อ่ืนๆ ................................................ 

ระบุหัวขอท่ีไดรับการพัฒนา 
หนวยงานท่ีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จำนวน

อาจารย

ประจำท่ีเขา

รวม 

ระบุสมรรถนะท่ีสอดคลอง 

1 2 3 4 5 

1. อบรม SWU-BEST:Effective Online Teaching ฝายวิชาการของ มศว 3      

2. อบรมสมรรถนะวิชาชีพอาจารยตามกรอบมาตรฐาน

ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 

ฝายวิชาการของ มศว 2      

3. อบรมเชิงปฏบัิติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

ฝายวิชาการของคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

14      

4. อบรมหัวขอ "การรางคำขอรบัสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร" สถาบันยุทธศาสตรทาง

ปญญาและวิจัย มศว 

4      

5.การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 13 

(EENET 2021) 

คณะวิศวกรรมไฟฟา มทร.

ลานนา เชียงราย 

2      

6. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ECTI-CON 

2021) 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1      

7. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICAPST-2021) Sri Shakthi Institute of 

Engineering and 

Technology 

1      

8. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (TENSYMP 

2021) 

Grand Hyatt Jeju, 

Republic of Korea 

2      

9. เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยใหตรง

ตามเปาหมายของแหลงทุนวิจัยภายนอก 

ฝายวิชาการของคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

12      

10. Best Practices for Antenna Engineering using 

CST Studio Suite 

บริษัทซิกมาโซลูชันส จำกัด       

11. Keynote speaker, “Smart Electromagnetic 

Compatibility,” 2021 IEEE 18th International 

Conference on Electrical 

Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information 

Technology (ECTI-CON 2021), Chiang Mai, 

Thailand, 19-22 May 2021. 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1      
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ระบุหัวขอท่ีไดรับการพัฒนา 
หนวยงานท่ีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จำนวน

อาจารย

ประจำท่ีเขา

รวม 

ระบุสมรรถนะท่ีสอดคลอง 

1 2 3 4 5 

12. Invited speaker, “ก ารอ อ ก แ บ บ วงจ รก รอ ง

สัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาในทางปฏิบัติ,” บริษัท ได

กิ้น  อิน ดัสทรีส  (ประเทศไทย) จำกัด , ในวันท่ี  26 

มิถุนายน 2563, เวลา 9.30-12.30 น ณ บริษัท ไดกิ้น 

ตึก R&D อมตะนคร 

บรษัิท ไดกิ้น จำกัด 1      

13. Invited examiner ในการประ เมิน ดุษฎี นิพนธ  

(Ph.D. Thesis) ใหกับมหาวิทยาลัย Anna University 

แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  Visvesvaraya Technological 

University ประเทศอินเดีย ต้ังแตป  พ.ศ. 2556 ถึ ง

ปจจุบัน 

Anna University and 

Visvesvaraya 

Technological University 

      

14. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น  TCAS 64, 

คณะกรรมการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖4, ตาม

ประกาศสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยท่ี 

1/2564 

     คณะกรรมการจัดจางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ TCAS และคณะกรรมการตรวจรับงานการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ TCAS ปการศึกษา 

2564 

     คณะกรรมการจัดจางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ TCAS และคณะกรรมการตรวจรับงานการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ TCAS ปการศึกษา 

2563 

     คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS 63, คณะกรรมการ

ร ะ บ บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ก ล า ง บุ ค ค ล เข า ศึ ก ษ า ใน

สถาบันอุดมศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓, ตาม

ประกาศสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยท่ี 

1/2563 

สมาคมท่ีประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทย 

      

15. Keynote speaker ในชวง Case Studies ในงาน 

Huawei Asia Pacific IP Club Carnival 2021 เม่ือวัน

พฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม 2564 (Online conference) 

Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

1      

16. Keynote speaker ใ น ช ว ง  Panel discussion 

(Technical Forum) ในงาน Huawei Southeast Asia 

IP Club Carnival 2019 ใ น หั ว ข อ เ รื่ อ ง  Digital 

Transformation in Education Sector เ ม่ื อ วั น

พฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ณ หองคริสตัลฮอลล 

ชัน้ 3 โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 

Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

1      
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ระบุหัวขอท่ีไดรับการพัฒนา 
หนวยงานท่ีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จำนวน

อาจารย

ประจำท่ีเขา

รวม 

ระบุสมรรถนะท่ีสอดคลอง 

1 2 3 4 5 

17. คณะทำงานจดัการประชุม ASAHIL Online 

Special Talks: “COVID - 19 the Global New 

Reality”, ตามประกาศสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดม

แหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใตประจาํประเทศไทย 

(สออ.ประเทศไทย) สออ.๖๓/ว๐๐๕๓ 

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้น

อุดมแหงภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตประจาํ

ประเทศไทย 

1      

18. คณะกรรมการ, ศูนยการแลกเปล่ียนขอมูลดานการ

เรยีนการสอนออนไลน (UPNT UAID), ตามประกาศ

สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยท่ี ทปอ. 

๖๓/ว ๐๑๓๓ 

สมาคมท่ีประชมุอธิการบดี

แหงประเทศไทยท่ี ทปอ 

1      

19. คณะกรรมการวิพากษขอสอบ PAT3 สำนักทดสอบทางการศึกษา

และจิตวิทยา 

3      

20. Senior Member ของสถาบันวิศวกรไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสนานาชาติ  

Institute of Electrical 

and Electronics 

Engineers : IEEE 

1      

21 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย และเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการ

ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Ethical principle 

and Protocol Submission for Research Involving 

Human Subject) วั น ท่ี  25–26 มี น า ค ม  2564 ณ 

โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพฯ ฟอรจูน 

สถาบันยุทธศาสตรทาง

ปญญาและวิจัย มศว 

      

22 โครงการอบรมเชิงปฏิ บัติการ “การสรางคุณคา

งานวิจัยเพ่ือสงเสริมการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน”

ระหวางวันท่ี 4–6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมราวิน 

ทรา บีช รีสอรท แอนด สปา จังหวัดชลบุรี 

สถาบันยุทธศาสตรทาง

ปญญาและวิจัย มศว 

      

23. โครงการพัฒนาศักยภาพการ วิจั ย  ประจำป

งบประมาณ 2564 รุน 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ ในระหวางวันท่ี 

16–18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมพูลแมน จี พัทยา 

จังหวัดชลบุรี 

สถาบันยุทธศาสตรทาง

ปญญาและวิจัย มศว 

      

24. โครงการศูนยบริการและใหคำปรึกษาเพื่อสรางความเปน

เลิศดานการวิจัย : คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เร่ือง “เทคนิค และรูปแบบการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ

เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” ในวันจันทรที่ 2 

พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมแลนดมารค ชั้น 7 โรงแรม

แลนดมารค สุขุมวิท กรุงเทพฯ  

 

 

 

สถาบันยุทธศาสตรทาง

ปญญาและวิจัย มศว 
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25. ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

ประจำปงบประมาณ 2564 รุน 1 เร่ือง “แนวทางการเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนตามกรอบงานวิจัยของ

ชาติภายใต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม” วันที่ 7–8 ตุลาคม ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท 

กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 57) 

สถาบันยุทธศาสตรทาง

ปญญาและวิจัย มศว 

      

26. โครงการศูนยบริการและใหคำปรึกษาเพื่อสรางความเปน

เลิศ ดานการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เร่ือง เลางานวิจัยใหเขาใจงาย ดวยเทคนิค Storytelling ใน

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมสถาบัน

ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม 

ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ประสานมิตร 

สถาบันยุทธศาสตรทาง

ปญญาและวิจัย มศว 

      

27. โครงการศูนยบริการและใหคำปรึกษาเพื่อสรางความเปน

เลิศดานการวิจัย : คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เร่ือง “เทคนิคการอางอิง (Reference) เพื่อการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ” ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ 2563 ณ 

หอง Platinum Hall ชั้น  3 โรงแรมแกรนด  เมอร เคียว 

กรุงเทพฯ ฟอรจูน  

สถาบันยุทธศาสตรทาง

ปญญาและวิจัย มศว 

      

28. งานสัมมนาออนไลนผานโปรแกรม Zoom ของ IEEE 

Power and Energy Society หั ว ข อ  “EV Charging 

System for Large-scale e-Mobility” 27 สิงหาคม 2564  

IEEE Power and Energy 

Society 

      

29. กองบรรณาธิการวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

1      

30. Navee Rujidam, Wekin Piyarat, “Three-Phase 

Induction Motor Drive System with Function of 

Harmonic Current Injection for Non-Linear Load”, 

Proceedings of International Conference on 

Electrical Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology 

(ECTI-CON), 2020 June 24-27, Phuket, Thailand. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2      

31. นาวี รุจิดามพ และเวคิน ปยรัตน , “การขับเคล่ือน

มอเตอรเหนี่ยวนำสองเฟสชนิดพารามิเตอรไมสมมาตร

สำหรับปมน้ำ”, การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา 

คร้ังที่  13 (EENET), 12-14 พฤษภาคม 2564; ออนไลน ,

ประเทศไทย 

คณะวิศวกรรมไฟฟา มทร.

ลานนา เชียงราย 
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7. รางวัล / การยกยองชมเชย ท่ีนิสิตหรืออาจารยประจำหลักสูตรไดรับ (ในชวง 3 ปท่ีผานมา) 

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิศร มาตรา ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน คณะวิศวกรรมศาสตร 2563 

 2. นายยศธน ธนการัณย ปริญญานิพนธดีเดน" ประจำปการศึกษา 2562 จากบัณฑิตวทิยาลัย มศว 

 3. นายภานุวัฒน ทับอินทร นายชิษณุพงศ ปฤกษา นายศุภณัฐ นิ่มบัว และนายธีระวัฒน เต็มผล

ทรัพย นิสติระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 4 ไดรับรางวัลบทความวิจัยชมเชย สาขาไฟฟากำลัง หัวขอเรื่อง "การกำจัด

เชื้อเอสเชอริเชียโคไล(อีโคไล) ดวยดีสชารจแบบขามฉนวน" จากการเขารวมนำเสนอบทความวิจัยในงานการ

ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา ครัง้ท่ี 12 (EENET2020) 

 4. นางสาวปาริชาต วาระสิทธิ์ นางสาวณาตยา ศรีเฟอง นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 4 ไดรับรางวัล

บทความวิจัยยอดเยี่ยม สาขาไฟฟากำลัง หัวขอเรื่อง “การสรางสัญญาณ มอดูเลตความกวางพัลสแบบสเป

ซเวกเตอรด วยวิ ธีคลื่ นพาห สำหรับ โหลดสองเฟส ท่ีสมมาตรโดยใช ไม โครคอนโทรลเลอร เบอร  

TMS320F28379D”, จากการเข ารวมนำเสนอบทความวิจัย ในงานการประชุมวิช าการเครือข าย

วิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 12 (EENET2020) 

 

8. รายละเอียดเก่ียวกับนสิติในหลักสตูร (รายงานขอมูลตั้งแตปการศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตร/เปดรับนิสิต) 

ปการศึกษา 
จำนวน 

ในแผนรับ 

จำนวน

รับ 

จำนวน

สำเร็จ

การศึกษา 

อัตราคงอยู รอยละการประกอบอาชีพ 

ความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตตอ

บัณฑิต 

จำนวน รอยละ ตรงวุฒิ เกี่ยวของ อิสระ จำนวน รอยละ 

2557 100 96 95 95 98.96 91.58 2.11 2.11 33 4.67 

2558 100 95 92 95 100.00 92.39 1.09 0.00 31 4.32 

2559 100 94 89 90 95.74 91.01 4.49 1.12 20 4.51 

2560 100 93 82 89 95.70 * N/A * N/A * N/A * N/A * N/A 

2561 100 98 - 95 96.94 - - - - - 

2562 100 81 - 80 98.77 - - - - - 

2563 100 93 - 92 98.92 - - - - - 

ขอมูล ณ วันท่ี 1 ก.ย. 2564 

* อยูระหวางการสำรวจขอมูล 

 

9. ปจจัยสำคัญท่ีทำใหคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเปนไปตามวัตถุประสงค 

      9.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกำกับ ติดตาม และทบทวนการดำเนินการใน

หลักสูตรทุกภาคการศึกษา 

      9.2  มีการดำเนินการของโครงการ/ กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมศักยภาพของ

อาจารยและนิสิตตามท่ีระบุไวในแผนปฏบิัติการทุกป 
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10. ปจจัยสำคัญท่ีทำใหคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไมเปนไปตามท่ีคาดหวังและแนวทางการพัฒนา 

      10.1 เนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 ทำใหการจัดการเรียนการสอนตองมีการปรับเปลี่ยนมา

เปนรูปแบบออนไลน จึงสงมาโดยตรงกับวิชาปฏิบตัิการทำใหนิสิตขาดทักษะการลงปฏบิัติ หรือการใชเครื่องมือ 

เปนตน ดังนั้นสำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ทางหลักสูตรจะมีอุปกรณท่ีสามารถรองรับการลงปฏิบัติ

จริงแบบออนไลนได 

      10.2 สำหรับการฝกงานในสถานประกอบการของนิสิตชั้นปท่ี 3 ตองมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการฝกงาน

ออกไป เนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 จึงสงผลทำใหนิสิตบางสวนตองจบการศึกษาชาไปหนึ่งภาค

ฤดูรอน หรือเสียเวลาในการเรียนภาคการศึกษาท่ีสองไปเปนเวลา 2 สัปดาห ดังนั้นสำหรับหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 นี้ ทางหลักสูตรจึงใหนิสิตสามารถเลือกฝกงานไดตามความสมัครใจและสามารถเก็บชั่วโมงในการ

ฝกงานไดตั้งแตเริ่มเขามาศึกษาในหลกัสูตร 

      10.3 สำหรับจำนวนนิสิตท่ีหลักสูตรรับไดต่ำกวาแผนการรับนั้น มีการปรับแผนการรับจำนวน TCAS รอบ

ท่ี 1 เพ่ิมข้ึน รวมท้ังทางหลักสูตรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรเขาไปตามโรงเรียนท้ังในกรุงเทพฯ และ

ตางจังหวัดมากข้ึน และมีการทำความรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเรียนผานทางคณะวิศวกรรมศาสตร  

********************************************* 
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ขอมูลผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรและโครงสรางรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

 

1. ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (ELOs) กับ มาตรฐานผลการเรียนรูระดับอุดมศึกษา (TQF) 

มาตรฐานการเรียนรู 

ของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรตามเกณฑ TQF 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ

พิสัย 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ELO1 ใช ค วามรู พ้ื น ฐานทางด าน วิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร และพ้ืนฐานทางวิศวกรรม อยางเขาใจกับ

การเรียนรูทางดานวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรม

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                  

ELO2 วิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือ

วิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

นำมาแกปญหาและพัฒนาตอยอดองคความรูจากเดิม

โดยการสรางช้ินงานยอยทางวิศวกรรมไฟฟา 

                  

ELO3 ใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูลอยางมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ สังเคราะหขอมลูเพ่ือเปนองค

ความรูแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือ

วิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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มาตรฐานการเรียนรู 

ของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรตามเกณฑ TQF 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ

พิสยั 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ELO4 ถายทอดองคความรูทางวิศวกรรมไฟฟากำลัง

หรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผานชองทางสื่อสารตางๆ อยางมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอ

สังคม เพ่ือทำใหผูอ่ืนไดรับการถายทอดอยางเขาใจได

เปนระบบและถูกตอง 

                  

ELO5 นำความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือ

วิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตออกแบบ เลือกใชเครื่องมือ โปรแกรม เพ่ือ

สรางนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟา 
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2. ผลลพัธการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELOs)  

ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 

ทักษะท่ัวไป 

(Generic Skills/Altitude) 

ความรู 

(Knowledge) 

ELO1 ใ ช ค ว า ม รู พ้ื น ฐ า น ท า ง ด า น

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรม อย างเข าใจ กับการเรียนรู

ท า งด าน วิศ วก ร รม ไฟ ฟ าก ำลั งห รื อ

วิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

SS 1 : :สามารถเขาใจหลักการและความรู

พ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี) 

และคณิตศาสตร 

SS 2 : สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรใน

การแกไขปญหาพ้ืนฐานทางคณิ ตศาสตร

เบ้ืองตนได 

SS 3 : สามารถเขาใจหลักการและความรู

พ้ืนฐานทางดานวัสดุวิศวกรรม กลศาสตร  
 

SS 4 : สามารถเขาใจหลักการและความรู

พ้ืนฐานทางดานวงจรไฟฟา สนามแมเหล็ก

ไฟฟา อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอ

นะลอ็กและดจิิทัล การวัดและเครื่องมือวัดทาง

ไฟฟา ระบบควบคุม และเทคโนโลยีการ

สื่อสาร 

SS 5 : สามารถเขาใจหลักการและความรู

พ้ืนฐานการแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล การ

ผลิต สงจาย จำหนายและการใชงานของ

กำลงัไฟฟา การกักเก็บพลังงาน  

SS 6 : สามารถเขาใจหลักการและความรู

พ้ืนฐานระบบการสื่อสารมีสายและไรสาย 

ระบบรับ-สงสัญญาณความถ่ีวิทยุ การทำงาน

ของเครือขายโทรคมนาคม 

GS 1 :มีความรับผดิชอบตอตนเอง เชนการ

เข า เรี ยน ให ต รงเวลา  การส งงานตาม

กำหนดเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไป

ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

 

GS 2 : มีภาวะความเปนผูนำ และการเปน

สมาชิกกลุม  

 

 

 

 

K 1 : มีความรูดานฟสิกสบนพ้ืนฐานของแคลคูลัส 

เคมี  และคณิ ตศาสตร เชิงวิศวกรรมเพ่ือนำไป

ประยุกตใชทางดานวิศวกรรมไฟฟา 

 

K 2 : มีความรู พ้ื น ฐาน ในการเขียน โปรแกรม

คอมพิวเตอรเพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตร 

 

K 3 :  มีความรู เขาใจในหลักการทางดานพ้ืนฐาน

ของวิศวกรรมไฟฟาเพ่ือนำไปตอยอดหรือประยุกตใช

ในอนาคต 
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ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 

ทักษะท่ัวไป 

(Generic Skills/Altitude) 

ความรู 

(Knowledge) 

ELO2 วิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมไฟฟา

กำลังหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนำมาแกปญหา

และพัฒนาตอยอดองคความรูจากเดิมโดย

การสรางช้ินงานยอยทางวิศวกรรมไฟฟา 

SS 7: ส าม ารถ รวบ รวม  วิ เค ร าะห แ ล ะ

แกปญหาจากสถานการณจำลองท่ีกำหนด 

 

GS 3 : มีทักษะในการคิด วิเคราะหปญหา

ในเชิงวิศวกรรมอยางมีระบบ 

 

K 4 :  มี ค วาม รู ท่ี สู ง ข้ึ น ใน ห ลั กการท างด าน

วิศวกรรมไฟฟาเพ่ือรวบรวมขอมูล และคิดวิเคราะห

สำหรับการแกปญหทางวิศวกรรมศาสตรอยาง

สรางสรรค 

ELO3 ใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูลอยางมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเคราะหขอมูลเพ่ือเปนองคความรูแกไข

ปญ หาทางวิศวกรรมไฟฟ ากำลั งหรือ

วิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

SS 8 : สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

เพ่ือแกไขปญหาทางวิศวกรรมศาสตร 

 

SS 9 : สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดอยางเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

GS 4 : มีทักษะการคนควา เรียบเรียงขอมูล

และนำเสนอใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางถูกตอง 

และใหความสำคัญในการอางอิงแหลงท่ีมา

ของขอมลู 

 

K 5 : มีความรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือเลือกใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟา 

 

ELO4 ถายทอดองคความรูทางวิศวกรรมไฟฟา

ก ำ ลั งห รื อ วิศ วก รรม โท รคม นาคม แล ะ

เทคโนโลยีสารสนเทศผานชองทางส่ือสารตางๆ 

อยางมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มี

จิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือทำให

ผูอื่นไดรับการถายทอดอยางเขาใจได เปน

ระบบและถูกตอง  

SS 10 : สามารถส่ือสารขอมูลท้ังการพูด และการ

เขียนไดอยางถูกตอง 

GS 5 : มีจรรยาบรรณในทางวิชาการ และ

วิชาชีพ 

K 6 : มีความรูทางภาษาเพ่ือการส่ือสารท้ังการพูด การ

เขียน ในภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

ELO5 นำความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟากำลัง

หรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตออกแบบ เลือกใช

เครื่องมือ โปรแกรม เพ่ือสรางนวัตกรรมทาง

วิศวกรรมไฟฟา 

SS 11: ส า ม า ร ถ ส ร า ง น วั ต ก ร ร ม ท า ง

วิศวกรรมไฟฟา 

 

GS 6 : มีความคิด กลาแสดงออกและเสนอ

ความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนา

งานท่ีมอบหมายท่ีใหคนควา 
 

GS 7 : มีความคิดริเริ่ม สรางสรรคในการสราง

นวัตกรรม 

K 7 : มีความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟาเพ่ือนำไปสราง

นวัตกรรม  
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3. ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังรายชั้นป/สมรรถนะรายชั้นป 

ชัน้ป ผลลัพธการเรียนรูรายชั้นป 

ชั้นปท่ี 1 
สามารถอธิบายและเขาใจความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และพ้ืนฐานทางวิศวกรรมได เพ่ือนำหลักการท่ีสำคัญมา

ประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ 

ชั้นปท่ี 2 
สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาไดอยางมีวิจารณญาณและมีระบบ เพ่ือนำมาพัฒนานวัตกรรม

หรือตอยอดองคความรูจากเดิมในอนาคตตอไป 

ชั้นปท่ี 3 
สามารถใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูล เพ่ือเลือกใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟา และสามารถถายทอดความรูทาง

วิศวกรรมไฟฟาผานชองทางตางๆ ได โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี 

ชั้นปท่ี 4 

สามารถนำความรูและทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบ และสรางนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟาได โดยรูจักบทบาท

หนาท่ี ความรับผิดชอบในการทำงานตามท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานบุคคลและงานกลุม ซ่ึงสามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะ

ผูนำและผูตามไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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4. มาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรตามเกณฑ AUN-QA 

รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELOs) 

1 2 3 4 5 

วิชาเฉพาะดาน 

1. วิชาแกนของคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณ117 แคลคูลัสสำหรับวศิวกรรมศาสตร      

ฟส101 ฟสิกสเบื้องตน 1      

วศ203 สถิตศาสตรวิศวกรรม        

ฟส181 ปฏบิตักิารฟสกิสเบื้องตน 1      

2. วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

คม103 เคมีท่ัวไป      

คม193 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป      

วศฟ111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1      

วศฟ211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2      

3. วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตรสำหรับวิศวกรรมไฟฟา 

วศก109 เขียนแบบวศิวกรรม      

วศฟ170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร      

วศฟ195 เทคโนโลยีสัญญาณและการสื่อสาร      

วศฟ196 การเขียนแบบไฟฟา      

วศฟ212 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา       

วศฟ213 ปฏบิัติการวงจรและเครื่องวัดไฟฟา      
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รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELOs) 

1 2 3 4 5 

วศฟ215 สนามแมเหล็กไฟฟา      

วศอ222 วัสดุวิศวกรรม      

วศฟ270 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม      

วศฟ271 ปฏิบตัิการอิเล็กทรอนิกสวศิวกรรม      

วศฟ297 วงจรไฟฟา      

วศฟ351 ระบบควบคุม      

4. กลุมวิชาเอกบังคับ 

วศฟ191 หลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา      

วศฟ281 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร      

วศฟ296 สัญญาณดิจิทัลและระบบ      

วศฟ301 ปฏบิตัิการวิศวกรรมไฟฟากำลงั 1      

วศฟ310 เครื่องจักรกลไฟฟา 1      

วศฟ311 อิเล็กทรอนิกสกำลัง      

วศฟ312 เครื่องจักรกลไฟฟา 2      

วศฟ313 ปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 2      

วศฟ314 ระบบไฟฟากำลงั      

วศฟ321 พลังงานทดแทน      

วศฟ331 วิศวกรรมสายอากาศ      

วศฟ334 ปฏบิตัิการระบบโทรคมนาคม 1      
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รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELOs) 

1 2 3 4 5 

วศฟ336 โครงขายการสื่อสารและสายสง      

วศฟ337 ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม 2      

วศฟ338 การสื่อสารแบบดจิิทัล      

วศฟ340 ระบบการสือ่สารเคลือ่นท่ี      

วศฟ341 ความนาจะเปนและสถิติสำหรบัวิศวกรรมไฟฟา      

วศฟ381 การออกแบบระบบดิจิทัล      

วศฟ382 ไมโครคอนโทรลเลอรและระบบสมองกลฝงตัว      

วศฟ402 เตรียมสหกิจศึกษา      

วศฟ403 สหกิจศึกษา      

วศฟ411 การขับเคลือ่นดวยกำลังไฟฟา      

วศฟ412 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 3      

วศฟ413 การวิเคราะหระบบกำลงัไฟฟา      

วศฟ414 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง      

วศฟ415 การปองกันระบบไฟฟากำลงั      

วศฟ416 สัมมนาโครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง      

วศฟ417 โครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลงั 1      

วศฟ418 โครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 2      

วศฟ419 โรงไฟฟาและสถานียอย      

วศฟ420 การออกแบบระบบไฟฟา      
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รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELOs) 

1 2 3 4 5 

วศฟ425 ความเขากันไดทางแมเหลก็ไฟฟา      

วศฟ430 การสื่อสารดวยคลื่นวิทย ุ      

วศฟ432 สัมมนาโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม      

วศฟ433 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 1      

วศฟ434 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 2      

วศฟ441 ปฏบิัติการระบบโทรคมนาคม 3      

วศฟ448 การสือ่สารทางแสง      

วศฟ449 การสือ่สารขอมูลและโครงขาย      

วศฟ450 ปญญาประดิษฐและสือ่ประสมดิจิทัล      

 

*หมายเหตุ ไมตองทำรายวิชาท่ีอยูในหมวดวชิาเลือก 
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5. ความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังกับกลยุทธการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู 

ELOs กลยทุธการสอน กลยุทธการประเมนิ 

1 ใชความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

พ้ืนฐานทางวิศวกรรม อยางเขาใจกับการเรียนรูทางดาน

วิศวกรรมไฟฟ ากำลั งหรือ วิศวกรรมโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีการการปลูกฝงความรับผิดชอบใหนิสิต โดยเริ่มตั้งแตการเขา

เรียนใหตรงเวลา การสงงานตามกำหนดเวลา ตลอดจนการแตงกาย

ท่ีเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

- ฝกนิสิตใหมีภาวะความเปนผูนำ การทำงานกลุมน้ันตองฝกใหรู

หนาท่ีของการเปนผูนำกลุมและการเปนสมาชิกกลุม  

- ใชการสอนหลายรูปแบบโดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดองคความรู 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

- ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจำลอง 

- การศึกษา คนควา รายงานทางเอกสาร และรายงานหนาช้ันเรียน 

- มอบหมายงานโปรเจคยอยโดยใชหลักวินิจฉัย 

- ปลูกฝงใหมคีวามรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับในงานกลุม 

- สงเสริมใหนิสิตกลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัด

อภิปรายและเสวนางานท่ีมอบหมายท่ีใหคนควา 

- สงเสริมการคนควา เรียบเรียงขอมูลและนำเสนอใหผูอ่ืนเขาใจได

อยางถูกตอง และใหความสำคัญในการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนิสิตไดวิเคราะหจาก

สถานการณจำลองและสถานการณเสมือนจริง พรอมท้ังนำเสนอ

การแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ ท่ีสามารถประยุกตใชใน

หองปฏิบัติการ  

 

- ประเมนิจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนิสิตในการ

เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- ประเมินจากการทำกิจกรรม การทำงานเปนกลุม  

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

- การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 

- ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจัดทำ 

- การปฏิบัติของนิสิต อาทิ ประเมินการนำเสนอรายงาน

ในช้ันเรยีน  

- การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสมัภาษณ 

- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 

- ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนำและผูตามท่ีด ี

- ใหนิสิตไดมีการประเมินตนเอง  

- ติดตามการทำงานรวมกับสมาชิกกลุมของนิสิตเปน

ระยะ พรอมบันทึก พฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎีการ

เลือกใช เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตรและสถิตท่ีิเก่ียวของทางวิศวกรรมศาสตร 

- ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจำกัด 

เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปราย 

กรณีศึกษาตางๆ ท่ีมีการนำเสนอตอช้ันเรียน 
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ELOs กลยทุธการสอน กลยุทธการประเมนิ 

2 วิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรม

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนำมาแกปญหา

และพัฒนาตอยอดองคความรูจากเดิมโดยการสรางช้ินงานยอย

ทางวิศวกรรมไฟฟา 

- มีการการปลูกฝงความรับผิดชอบใหนิสิต โดยเริ่มตั้งแตการเขา

เรียนใหตรงเวลา การสงงานตามกำหนดเวลา ตลอดจนการแตงกาย

ท่ีเปนไปตามระเบียบขอบังคบัของมหาวิทยาลัยฯ 

- สอดแทรกเรือ่งคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชารวมท้ัง

การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- ฝกนิสิตใหมีภาวะความเปนผูนำ การทำงานกลุมน้ันตองฝกใหรู

หนาท่ีของการเปนผูนำกลุมและการเปนสมาชิกกลุม  

- ใชการสอนหลายรูปแบบโดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดองคความรู 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

- ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจำลอง 

- การศึกษา คนควา รายงานทางเอกสาร และรายงานหนาช้ันเรียน 

- มอบหมายงานโปรเจคยอยโดยใชหลักวินิจฉัย 

- สงเสริมใหนิสิตกลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัด

อภิปรายและเสวนางานท่ีมอบหมายท่ีใหคนควา 

- ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับในงานกลุม 

- สงเสริมการคนควา เรียบเรียงขอมูลและนำเสนอใหผูอ่ืนเขาใจได

อยางถูกตอง และใหความสำคัญในการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนิสิตไดวิเคราะหจาก

สถานการณจำลองและสถานการณเสมือนจริง พรอมท้ังนำเสนอ

การแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ ท่ีสามารถประยุกตใชใน

หองปฏิบัติการ  

- ประเมินจากการมวิีนัยและพรอมเพรยีงของนิสิตในการ

เขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

- ประเมินจากการทำกิจกรรม การทำงานเปนกลุม  

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏิบัติ 

- การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 

- ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจัดทำ 

- การปฏิบัติของนิสิต อาทิ ประเมนิการนำเสนอรายงาน

ในช้ันเรยีน  

- การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ 

- ประเมนิตามสภาพจริงจากผลงาน 

- ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนำและผูตามท่ีดี 

- ใหนิสิตไดมีการประเมินตนเอง  

- ติดตามการทำงานรวมกับสมาชิกกลุมของนิสิตเปน

ระยะ พรอมบันทึก พฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎีการ

เลือกใช เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตรและสถิตท่ีิเก่ียวของทางวิศวกรรมศาสตร 

- ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจำกัด 

เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปราย 

กรณีศึกษาตางๆ ท่ีมีการนำเสนอตอช้ันเรียน 
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ELOs กลยทุธการสอน กลยุทธการประเมนิ 

3 ใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูลอยางมีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ สังเคราะหขอมูลเพ่ือเปนองคความรูแกไขปญหา

ทางวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรมโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีการการปลูกฝงความรับผิดชอบใหนิสิต โดยเริ่มตั้งแตการเขา

เรียนใหตรงเวลา การสงงานตามกำหนดเวลา ตลอดจนการแตงกาย

ท่ีเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

- สอดแทรกเรือ่งคุณธรรม จรยิธรรม ในการสอนทุกรายวิชารวมท้ัง

การจดักิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- ฝกนิสิตใหมีภาวะความเปนผูนำ การทำงานกลุมน้ันตองฝกใหรู

หนาท่ีของการเปนผูนำกลุมและการเปนสมาชิกกลุม  

- ใชการสอนหลายรูปแบบโดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดองคความรู 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

- ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจำลอง 

- การศึกษา คนควา รายงานทางเอกสาร และรายงานหนาช้ันเรียน 

- มอบหมายงานโปรเจคยอยโดยใชหลักวินิจฉัย 

- สงเสริมใหนิสิตกลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัด

อภิปรายและเสวนางานท่ีมอบหมายท่ีใหคนควา 

- ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับในงานกลุม 

- สงเสริมการคนควา เรียบเรียงขอมูลและนำเสนอใหผูอ่ืนเขาใจได

อยางถูกตอง และใหความสำคัญในการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนิสิตไดวิเคราะหจาก

สถานการณจำลองและสถานการณเสมือนจริง พรอมท้ังนำเสนอ

การแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ ท่ีสามารถประยุกตใชใน

หองปฏิบัติการ  

- ประเมนิจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนิสิตในการ

เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- ประเมินจากการทำกิจกรรม การทำงานเปนกลุม  

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

- การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 

- ประเมนิจากรายงานท่ีนิสิตจัดทำ 

- การปฏิบัติของนิสิต อาทิ ประเมินการนำเสนอรายงาน

ในช้ันเรียน  

- การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรอืสัมภาษณ 

- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 

- ประเมนิพฤติกรรมภาวการณเปนผูนำและผูตามท่ีดี 

- ใหนิสิตไดมีการประเมินตนเอง  

- ติดตามการทำงานรวมกับสมาชิกกลุมของนิสิตเปน

ระยะ พรอมบันทึก พฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎีการ

เลือกใช เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของทางวิศวกรรมศาสตร 

- ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจำกัด 

เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปราย 

กรณีศึกษาตางๆ ท่ีมีการนำเสนอตอช้ันเรียน 
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4 ถายทอดองคความรูทางวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรม

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศผานชองทางสื่อสาร

ตางๆ อยางมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิต

สาธารณะรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือทำใหผู อ่ืนไดรับการ

ถายทอดอยางเขาใจไดเปนระบบและถูกตอง 

- มีการการปลูกฝงความรับผิดชอบใหนิสิต โดยเริ่มตั้งแตการเขา

เรียนใหตรงเวลา การสงงานตามกำหนดเวลา ตลอดจนการแตงกาย

ท่ีเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

- สอดแทรกเรื่องคณุธรรม จรยิธรรม ในการสอนทุกรายวิชารวมท้ัง

การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- ฝกนิสิตใหมีภาวะความเปนผูนำ การทำงานกลุมน้ันตองฝกใหรู

หนาท่ีของการเปนผูนำกลุมและการเปนสมาชิกกลุม  

- ใชการสอนหลายรูปแบบโดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดองคความรู 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

- ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจำลอง 

- การศึกษา คนควา รายงานทางเอกสาร และรายงานหนาช้ันเรียน 

- มอบหมายงานโปรเจคยอยโดยใชหลักวินิจฉัย 

- สงเสริมใหนิสิตกลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัด

อภิปรายและเสวนางานท่ีมอบหมายท่ีใหคนควา 

- ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับในงานกลุม 

- สงเสริมการคนควา เรียบเรียงขอมูลและนำเสนอใหผูอ่ืนเขาใจได

อยางถูกตอง และใหความสำคัญในการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนิสิตไดวิเคราะหจาก

สถานการณจำลองและสถานการณเสมือนจริง พรอมท้ังนำเสนอ

การแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ ท่ีสามารถประยุกตใชใน

หองปฏิบัติการ  

- ประเมนิจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนิสิตในการ

เขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

- ประเมินจากการทำกิจกรรม การทำงานเปนกลุม  

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

- การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 

- ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจัดทำ 

- การปฏิบัติของนิสิต อาทิ ประเมินการนำเสนอรายงาน

ในช้ันเรียน  

- การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรอืสมัภาษณ 

- ประเมินตามสภาพจรงิจากผลงาน 

- ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนำและผูตามท่ีด ี

- ใหนิสิตไดมีการประเมินตนเอง  

- ติดตามการทำงานรวมกับสมาชิกกลุมของนิสิตเปน

ระยะ พรอมบันทึก พฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎีการ

เลือกใช เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของทางวิศวกรรมศาสตร 

- ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจำกัด 

เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปราย 

กรณีศึกษาตางๆ ท่ีมีการนำเสนอตอช้ันเรียน 

- ประเมินและสังเกตพฤติกรรมระหวางการใชเครื่องมือ

และอุปกรณ 

- ประเมนิจากผลการแกปญหาและการนำเสนอ 
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- สาธิตการใชเครือ่งมอืและอุปกรณในทางวิศวกรรมไฟฟา   

- เตรียมการฝกปฎิบัติท่ีตองอาศัยความรูความสามารถเชิงทักษะใน

การแกปญหาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา 

- มอบหมายงาน ในการฝกปฎิ บั ติ กับ เครื่อ งมื อ เฉพาะทาง

วิศวกรรมไฟฟา 

 

5 นำความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟากำลังหรือวิศวกรรม

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตออกแบบ 

เลือกใช เครื่อ งมื อ  โปรแกรม เพ่ื อสรางน วัตกรรมทาง

วิศวกรรมไฟฟา 

- มีการการปลูกฝงความรับผิดชอบใหนิสิต โดยเริ่มตั้งแตการเขา

เรียนใหตรงเวลา การสงงานตามกำหนดเวลา ตลอดจนการแตงกาย

ท่ีเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม ในการสอนทุกรายวิชารวมท้ัง

การจัดกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 

- ฝกนิสิตใหมีภาวะความเปนผูนำ การทำงานกลุมน้ันตองฝกใหรู

หนาท่ีของการเปนผูนำกลุมและการเปนสมาชิกกลุม  

- ใชการสอนหลายรูปแบบโดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดองคความรู 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

- ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจำลอง 

- การศึกษา คนควา รายงานทางเอกสาร และรายงานหนาช้ันเรียน 

- มอบหมายงานโปรเจคยอยโดยใชหลักวินิจฉัย 

- สงเสริมใหนิสิตกลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัด

อภิปรายและเสวนางานท่ีมอบหมายท่ีใหคนควา 

- ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับในงานกลุม 

- สงเสริมการคนควา เรียบเรียงขอมูลและนำเสนอใหผูอ่ืนเขาใจได

อยางถูกตอง และใหความสำคัญในการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล 

- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนิสิตในการ

เขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

- ประเมินจากการทำกิจกรรม การทำงานเปนกลุม  

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

- การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 

- ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจัดทำ 

- การปฏิบัติของนิสิต อาทิ ประเมินการนำเสนอรายงาน

ในช้ันเรียน  

- การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ 

- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 

- ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนำและผูตามท่ีดี 

- ใหนิสิตไดมีการประเมินตนเอง  

- ติดตามการทำงานรวมกับสมาชิกกลุมของนิสิตเปน

ระยะ พรอมบันทึก พฤติกรรมเปนรายบุคคล 

- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎีการ

เลือกใช เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของทางวิศวกรรมศาสตร 
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 - จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนิสิตไดวิเคราะหจาก

สถานการณจำลองและสถานการณเสมือนจริง พรอมท้ังนำเสนอ

การแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ ท่ีสามารถประยุกตใชใน

หองปฏิบัติการ  

- สาธิตการใชเครื่องมอืและอุปกรณในทางวิศวกรรมไฟฟา   

- เตรียมการฝกปฎิบัติท่ีตองอาศัยความรูความสามารถเชิงทักษะใน

การแกปญหาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา 

- มอบหมายงาน ในการฝกปฎิ บั ติ กับ เครื่อ งมื อ เฉพาะทาง

วิศวกรรมไฟฟา 

- ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจำกัด 

เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปราย 

กรณีศึกษาตางๆ ท่ีมีการนำเสนอตอช้ันเรียน 

- ประเมินและสังเกตพฤติกรรมระหวางการใชเครื่องมือ

และอุปกรณ 

- ประเมินจากผลการแกปญหาและการนำเสนอ 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) 

 นายวุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  

 MR. VUTTIPON TARATEERASETH 

ตำแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

ท่ีทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท  0 2649 5000 ตอ 27070 

Email: vuttipon@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสำเรจ็ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2541 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

Ph.D. Information and 

Communication Technologies 

Polytechnic University of Turin, 

Italy 

2553 

 

ความเช่ียวชาญ 

- Power Electronics 

- Electromagnetic Compatibility  

- Electromagnetic Compatibility in Power Electronics  

- Electromagnetic Compatibility in Power Systems  

- EMI filters 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ(อยูในฐานขอมูลของ สกอ.) 

จำนวนท้ังหมด 5 เรื่อง เปนงานวิจัยยอนหลังภายใน 5 ป (นบัจากปการศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตร) จำนวน  

5 เรื่อง ดังนี ้
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Nunchuen, S. and Tarateeraseth, V. (2020). Optimal Phase Arrangements of Underground 

Transmission Lines Installed by Metropolitan Electricity Authority of Thailand. 

International Review of Electrical Engineering (IREE), 15(4), 304-315. (Scopus Q2)  

Padungtin, W. and Tarateeraseth, V. (2019). Three-Phase EMI Filter Designs for Three- Phase 

Induction Motor Drives. International Review of Electrical Engineering (IREE), 14(2), 86-

96. (Scopus Q2) 

Tarateeraseth, V. (2019). Magnetic Integration Techniques of Inductors Used in a Buck 

Converter with EMI Filter. Journal of Electrical Engineering & Technology, 14(1), 201-

208. (Scopus Q3 and ISI) 

Tarateeraseth, V. (2018). Proposed Magnetic Integration Techniques for Two-Stage High 

Power Factor Dimmable Electronic Ballasts. International Review of Electrical 

Engineering (IREE), 13(6), 509-516. (Scopus Q1) 

Tarateeraseth, V. (2018). Three-phase common-mode active EMI filters for induction motor 

drive applications.  Journal of Power Electronics, 18(3), 871-878. (Scopus Q2 and ISI) 

 

1.2 บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติจำนวน

ท้ังหมด 8 เรื่อง เปนบทความวิจัยยอนหลังภายใน 5 ป (นับจากปการศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตร) จำนวน         

8 เรื่อง ดังนี้ 

Padungtin W, Tarateeraseth V. A Study of Radiated EMI Predictions from Measured Common-

mode Currents for Switching Power Supplies. ECTI-CON 2020: Proceedings of the 17th 

International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology; 2020 June 24-27, Phuket, Thailand. 

p. 76-79. 

Songsiri S, Tarateeraseth V, Tanechpongtamb W. Do-It-Yourself CO2 Incubator with Adjustable 

Static Magnetic Field for Biological Research Laboratories. ECTI-CON 2020: Proceedings 

of the 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology; 2020 June 24-27, Phuket, Thailand. 

p. 283-286. 

Nunchuen S, Halapee J, Tarateeraseth V. Electric Field Minimization using Optimal Phase 

Arrangement Techniques for MEA Overhead Power Transmission Lines 2. ECTI-CON 

2019: Proceedings of the 16th International Conference on Electrical 

Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology; 

2019 July 10-13, Pattaya, Thailand. p. 325-328. 
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Boonruang S, Tarateeraseth V. Optimal Damping Circuits of Pi-filters for EMI filter Designs. 

ECTI-CON 2019: Proceedings of the 16th International Conference on Electrical 

Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology; 

2019 July 10-13, Pattaya, Thailand. p. 756-759. 

ลัสกร อุศุภการี, วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ. การศึกษาการลดขนาดตัวเก็บประจุในวงจรขับแอลอีดีดวยการฉีด   

ฮารมอนิกลำดับท่ีสาม. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 42; 30 ต.ค.-1 พ.ย. 2562; เดอะ 

กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ. ประเทศไทย; 2562. น. 205-208. 

อิมรอน หะรอแม, กำพล วรดิษฐ, วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ. การเปรียบเทียบการลดฮารมอนิกโดยใชตัวกรอง

แบบปรับคาได แบบวีเนอร และแบบพาสซีฟ. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 42; 30 

ต.ค.-1 พ.ย. 2562; เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ. ประเทศไทย; 2562. น. 209-212. 

ศิริพงศ ทรงศิริ, วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ. การเปรียบเทียบเทคนิคการถายโอนกำลังไฟฟาแบบไรสายดวยขดลวด

ภาคสงแบบขดเดียวและสองขดสำหรับเครื่องกระตุนการทำงานของหัวใจ. การประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 42; 30 ต.ค.-1 พ.ย. 2562; เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ. ประเทศไทย; 

2562. น. 473-476. 

สุธาสินี นุนชื่น, ศักดิพงศ พันธไผ, วัลยา ธเนศพงศธรรม, วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ. การสรางเครื่อง CO2 

Incubator อยางงายสำหรับศึกษาเซลลมนุษย. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 42; 30 

ต.ค.-1 พ.ย. 2562; เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ. ประเทศไทย; 2562. น. 477-480. 

 

2. ตำรา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ 

1. รศ. ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ. สนามแมเหล็กไฟฟา. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ., 2562. 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  

     นายปฐมทัศน จิระเดชะ 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  

     MR. PATHOMTHAT CHIRADEJA 

ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท  0 2649 5000 ตอ 27070 

Email: chiradeja@hotmail.com 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสำเร็จการศกึษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสำเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534 

MS. Electrical Engineering Oklahoma State University, 

USA 

2537 

Ph.D. Electrical Engineering Oklahoma State University, 

USA 

2545 

 

ความเช่ียวชาญ 

 - Power System 

 - Electrical System Design 

- Energy Management  

 - Illumination Engineering  

 - Distributed Generation  

 - Power System Protection 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.)  

จำนวนท้ังหมด 3 เรื่อง เปนงานวิจัยยอนหลังภายใน 5 ป (นับจากปการศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตร) จำนวน  

3 เรื่อง ดังนี ้
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Chiradeja, P. Yoomak, S. and Ngaopitakkul, A. “ Economic Analysis of Improving the Energy 

Efficiency of Nanogrid Solar Road Lighting using Adaptive Lighting Control” IEEE Access, 

Vol. 8, 2020, Article number 9247209, Pages 202623-202638 

Chiradeja, P. Pothisarn, C. Jettanasen, C. Leelajindakrairerk, M. and Ngaopitakkul, A. “Solar 

Water Heating in Residential Building”, International Journal of Smart Grid and Clean 

Energy, 8(4), 2019, Pages 422-489 

Chiradeja, P.  and Ngaopitakkul, A.  “ Energy and Economic Analysis of Tropical Building 

Envelope Material in Compliance with Thailand’s Building Energy Code” Sustainability 

(Switzerland), Vol.11(23), 2019, Pages 6872 

 

1.2 บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาตจิำนวน

ท้ังหมด 1 เรื่อง เปนบทความวิจัยยอนหลังภายใน 5 ป (นับจากปการศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตร) จำนวน         

1 เรื่อง ดังนี้ 

Chiradeja P, Ngaopitakkul A. Feasibility Study on Installation of Rooftop Photovoltaic System 

in Compiled with Thailand Energy Building Code E3S Web of Conference. CEEGE 2020: 

Proceedings of the 3rd International Conference on Electrical Engineering and Green 

Energy; 2020 June 27-29; Munich, Germany. p. 1-5.  
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ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  

     นายธนาธิป สุมอ่ิม 
ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   

     MR.THANATHIP SUM-IM 
ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

ท่ีทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท  0 2649 5000 ตอ 27070 

Email: thanath@swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

วุฒิการศกึษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสำเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 2539 

M.Eng. Electric Power System Management Asian Institute of Technology, 

Thailand 

2545 

Ph.D. Electronic and Computer Engineering Brunel University, UK 2552 
 

ความเช่ียวชาญ  

 - Power System Operation, Control, and Planning 

 - Energy Economics 

 - Computer Applications to Power Systems 

 - Artificial Intelligence Applications to Power Systems 

 - Distributed Generation 

 - Energy Management and Conservation 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.) 

จำนวนท้ังหมด 1 เรื่อง เปนงานวิจัยยอนหลังภายใน 5 ป (นับจากปการศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตร) จำนวน   

1 เรื่อง ดังนี ้

รัชพันธุ เชยจิตร และ ธนาธิป สุมอ่ิม (2563), “ความสัมพันธระหวางปจจัยดานอุปกรณเครื่องใชไฟฟากับคา

ไฟฟาของครัวเรือนในประเทศไทย (THE RELATIONSHIP BETWEEN APPLIANCE FACTOR AND 

HOUSEHOLD ELECTRICITY EXPENDITURE IN THAILAND)”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและ

พัฒนา,  ปท่ี 12, ฉบับท่ี 24, กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 หนา 50-65. 

mailto:thanath@swu.ac.th
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ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  

 นายศิริพงษ ฉายสินธ 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   

     MR. SIRIPONG CHAYSIN  

ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท  0 2649 5000 ตอ 27100 

Email: siripong@g.swu.ac.th  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

วุฒิการศกึษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสำเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร 2536 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2542 

 

ความเช่ียวชาญ  

- วงจรอิเล็กทรอนิกสสำหรับการสื่อสาร 

- ไมโครคอนโทรลเลอรและระบบสมองกลฝงตัว 

- อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

      1.1  บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

จำนวนท้ังหมด 2 เรื่อง เปนบทความวิจัยยอนหลังภายใน 5 ป (นับจากปการศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตร) 

จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

ศิริพงษ ฉายสินธ. การบันทึกคาและแสดงผลกำลังงานไฟฟาดวยอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง. การประชุมวิชาการ

เครือขายวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 11; 15-17 พฤษภาคม พ.ศ.2562; พระนครศรีอยุธยา. ประเทศไทย; 

2562. น. 503-506. 

ศิริพงษ ฉายสินธ. การประยุกตใชสมารทโฟนเพ่ือแสดงผลและแจงเตือนอุณหภูมิเครื่องยนต. การประชุม

วิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 10; 1-3 พฤษภาคม พ.ศ.2561; กาญจนบุรี. ประเทศไทย; 

2561. น. 651-654. 
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 นายธานินทร  ดวงจันทร 
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     MR. TANIN DUANGCHAN 
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสำเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 

2539 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552 

 

ความเช่ียวชาญ  

- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

- ไมโครคอนโทรลเลอรและระบบสมองกลฝงตัว 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ         

จำนวนท้ังหมด 1 เรื่อง เปนงานวิจัยยอนหลังภายใน 5 ป (นับจากปการศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตร) จำนวน      

1 เรื่อง ดังนี้ 

Kunarak S, Duangchan T. Vertical Handover Decision based on Hybrid Artificial Neural 

Networks in HetNets of 5G. TENSYMP 2021: IEEE Region 10 Symposium 2021; 2021 

August 23-25; Grand Hyatt Jeju, Republic of Korea. p. 1-4. 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) 

 นางสาวสุนิศา คุณารักษ 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) 
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ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท 0 2649 5000 ตอ 27563  

Email: sunisaku@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสำเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี          

พระจอมเกลาธนบุรี 

2546 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี          

พระจอมเกลาธนบุรี 

2548 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

พระจอมเกลาธนบุร ี

2564 

 

ความเช่ียวชาญ 

 - ระบบการสื่อสารไรสาย 

 - โครงขายประสาทเทียม 

 - การเขารหัสและการถอดรหัสสัญญาณ 

 - การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ(อยูในฐานขอมูลของ สกอ.) 

จำนวนท้ังหมด 2 เรื่อง เปนงานวิจัยยอนหลังภายใน 5 ป (นบัจากปการศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตร) จำนวน  

2 เรื่อง ดังนี ้
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Kunarak, S. Embedded Intelligence for Fast Vertical Handover Decision and Network 

Selection in Hetnets, International Journal of GEOMATE, Volume 16, No. 56, April 2019, 

pp. 104-109. 

Kunarak, S. Adaptive Non-Linear Network Filter Estimation Error for Stereo Echo Cancellation 

in Home Theatre 9.1 Surround Sound System, International Journal of GEOMATE, 

Volume 15, No. 49, September 2018, pp. 17-22. 

 

1.2 บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาติจำนวน

ท้ังหมด 2 เรื่อง เปนบทความวิจัยยอนหลังภายใน 5 ป (นับจากปการศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตร) จำนวน          

2 เรื่อง ดังนี ้

Kunarak S, Duangchan T. Vertical Handover Decision based on Hybrid Artificial Neural 

Networks in HetNets of 5G. TENSYMP 2021: IEEE Region 10 Symposium 2021; 2021 

August 23-25; Grand Hyatt Jeju, Republic of Korea. p. 1-4. 

Kunarak S. Stereo Echo Cancellation based on Self-Organizing Maps Neural Networks. 

IEECON2019: Proceedings of the 7th International Electrical Engineering Congress; 2019 

March 6-8; Prachuap Khiri Khan, Thailand. p. 1-4. 
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ภาคผนวก ช   

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสูตร 
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ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ช่ือหลักสูตรเดิม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ช่ือหลักสูตรปรับปรงุ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

            เริ่มเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาท่ี ......1........ ปการศึกษาท่ี .............2565.................. 

สาระสำคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางหลักสูตร จากจำนวน 148 หนวยกิต เปน 

142 หนวยกิต และในแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ไดมีการปรับเปลี่ยน

รายวิชาและเนื้อหารายวิชา ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความทันสมัย ทันตอโลกแหงอนาคต ตามตาราง

เปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2565 

ตารางเปรียบเทียบ ปรัชญา วัตถุประสงค หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 

เปรยีบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา 
หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

แผนการศึกษา

ท่ี 1 
แผนสหกิจ

ศึกษา 
แผนการศึกษา

ท่ี 1 
แผนสหกิจ

ศึกษา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 30 30 

1.1 วิชาบงัคับ 20 20 24 24 

1.2 วิชาเลือก 10 10 6 6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 112 112 102 102 

2.1 วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร 0 0 10 10 

2.2 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

และคณิตศาสตร 

22 22 10 10 

2.3 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 18 18 30 30 

2.4 วิชาเอกบงัคับ 66 69 46 49 

2.5 วิชาเอกเลือก 6 3 6 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 10 10 

หนวยกิตรวม 148 148 142 142 

 

 

 



 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  175 

 

 

รายละเอียดการปรับปรุง 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

ปรชัญา ปรัชญา 

สรางเสริมทักษะ ความเชี่ยวชาญแกวิศวกรไฟฟา

สูนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาประเทศยุคดิจิทัล  

 

สรางเสริมความรู ทักษะความเชี่ยวชาญทางดาน

วิศวกรรมไฟฟาเพ่ือสรางนวัตกรรม สูการพัฒนา

ประเทศยุคดิจิทัล  

วัตถุประสงค วัตถุประสงค 

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ  

1.3.1 มีความรูในศาสตรวิศวกรรมไฟฟาท้ัง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชได

อยางเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน 

และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

1.3.2 มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยี ท่ี

มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดย

สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  

1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และ

ปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต 

1.3.4 มีมนุษยสัมพันธ และมีทักษะในดานการ

ทำงานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการ

ทำงานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติท่ีดี

ในการทำงาน  

1.3.5 มีความสามารถในการถายทอดความรู ท้ัง

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง

เทคนิคในการติดตอสื่อสาร เพ่ือตอบสนอง

นโยบายประชาคมอาเซียนรวม ถึ งการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

1.3.1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานทฤษฎีและ

ปฏิบัติในศาสตรทางวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือการประกอบ

วิชาชีพของตนตามกรอบความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาท่ีขอรับรองไดอยาง

เหมาะสม และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

1.3.1.2 เพ่ือสงเสริมทักษะการสืบคนองคความรูและ

เทคโนโลยี ท่ีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

โดยสามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ       

1.3.1.3 เพ่ื อ ส ง เส ริม การ มี คุณ ธรรม  จริ ย ธ รรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ

ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

1.3.1.4 เพ่ือสงเสริมทักษะดานมนุษยสัมพันธ การ

ทำงานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทำงาน

ไดอยางเหมาะสม และเปนผู มี ทัศนคติ ท่ีดี ในการ

ทำงาน 

1.3.1.5 เพ่ือผลิตบัณ ฑิตท่ี มีความสามารถในการ

ถายทอดความรู ท้ังภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และ

ศัพททางเทคนิคในการติดตอสื่อสารได 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

1)  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

2)   มี 2 แผนการศึกษา 

แผนการศึกษาท่ี 1    

-   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง (ไมนอยกวา 148 หนวยกิต) 

-   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (ไมนอยกวา 148 หนวยกิต) 

แผนสหกิจศึกษา  

-   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง (ไมนอยกวา 148 หนวยกิต) 

-   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (ไมนอยกวา 148 หนวยกิต) 

 

1)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

2)   มี 2 แผนการศึกษา 

แผนการศกึษาท่ี 1    

-   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง (ไมนอยกวา 142 หนวยกิต) 

-   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนแทศ (ไมนอยกวา 142 หนวยกิต) 

แผนสหกิจศึกษา  

-   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลงั (ไมนอยกวา 142 หนวยกิต) 

-   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนแทศ (ไมนอยกวา 142 หนวยกิต) 

 

หมายเหตุ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ไดปรับจำนวนหนวยกิตลดลงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โดยทางหลักสูตรตัดรายวิชาฟสิกสเบื้องตน 2 และปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน 2 ออกเนื่องจากเนื้อหาของรายวิชามีความใกลเคียงกับเนื้อหาท่ีเปนกลุมวิชาเอกบังคับ 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีการปรับรายวชิาในกลุมวิชาเอกบังคับโดยการบูรณาการรายวชิารวมกันกลายเปนเปนวิชาใหมท่ีมีความทันสมัยข้ึนจึงทำใหหนวยกิตลดลง 
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3) โครงสรางหลักสูตร 

แผนการศึกษาท่ี 1   

                             - หมวดการศึกษาท่ัวไป                         30           หนวยกิต 

                             - หมวดวิชาเฉพาะ              

                       1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง               112           หนวยกิต 

                       2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม             112           หนวยกิต 

                              - หมวดวิชาเลือกเสรี          

                       1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                 6            หนวยกิต 

                       2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม               6            หนวยกิต 

                            - หมวดวิชาฝกงาน     

                       1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                 0            หนวยกิต 

                       2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม               0            หนวยกิต 

 

       รวม          1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                148          หนวยกิต 

                       2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม             148          หนวยกิต 

3) โครงสรางหลักสูตร 

แผนการศึกษาท่ี 1   

                             - หมวดการศึกษาท่ัวไป                               30    หนวยกิต 

                             - หมวดวิชาเฉพาะ              

       1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                                      102   หนวยกิต 

       2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนแทศ    102   หนวยกิต 

                              - หมวดวิชาเลือกเสรี          

       1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                                        10   หนวยกิต 

       2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนแทศ      10   หนวยกิต 

                            - หมวดวิชาฝกงาน     

       1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                                          0   หนวยกิต 

       2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนแทศ        0   หนวยกิต 

 

รวม  1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                                      142   หนวยกิต 

       2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนแทศ     142   หนวยกิต 
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แผนสหกิจศึกษา 

                             - หมวดการศึกษาท่ัวไป                         30           หนวยกิต 

                             - หมวดวิชาเฉพาะ              

                       1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                112          หนวยกิต 

                       2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม              112          หนวยกิต 

                            - หมวดวิชาเลือกเสรี          

                       1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                 6            หนวยกิต 

                       2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม               6            หนวยกิต 

                             - หมวดวิชาฝกงาน     

                       1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                 -            หนวยกิต 

                       2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม               -            หนวยกิต 

  

       รวม          1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                148           หนวยกิต 

                       2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม             148           หนวยกิต 

แผนสหกิจศึกษา 

                             - หมวดการศึกษาท่ัวไป                                30    หนวยกิต 

                             - หมวดวิชาเฉพาะ              

        1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                                      102   หนวยกิต 

        2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนแทศ    102   หนวยกิต 

                            - หมวดวิชาเลือกเสร ี         

        1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                                       10    หนวยกิต 

        2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนแทศ     10    หนวยกิต 

                             - หมวดวิชาฝกงาน     

        1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                                         -    หนวยกิต 

        2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนแทศ       -    หนวยกิต 

  

รวม   1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                                     142   หนวยกิต 

        2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ    142   หนวยกิต          

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

4) โครงสรางแผนการศึกษา 

    4.1) แผนการศึกษาท่ี 1  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               รวม                 30         หนวยกิต 

-  กลุมวิชาภาษา                                                   9 

-  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี        6 

-  กลุมวิชาศิลปศาสตร                                          15 

 

4) โครงสรางแผนการศึกษา 

    4.1) แผนการศึกษาท่ี 1  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               รวม                               30    หนวยกิต 

- ชุดวิชาการเรียนรูและการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21                 6 

- ชุดวิชาศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ       6 

- ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม                                                6 

- ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเปนผูประกอบการ  6 

- ชุดวิชาวิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด                                            6 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1) แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                                  112          หนวยกิต 

      -  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร        22 

      -  กลุมพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร                           18 

      -  กลุมวิชาเอกบังคบั                                             66 

      -  กลุมวิชาเอกเลือก                                               6 

2) แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม                                112         หนวยกิต 

        -  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร      22 

        -  กลุมพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร                          18 

        -  กลุมวิชาเอกบังคับ                                           66 

        -  กลุมวิชาเอกเลือก                                             6 

 หมวดวิชาเลือกเสรี                                         6        หนวยกิต 

 

 

รวม          1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                 148        หนวยกิต 

               2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม               148        หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

1) แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลงั                                                102    หนวยกิต 

      -  วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร                                            10  

      -  วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร                           10 

      -  วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา                                            30 

      -  วิชาเอกบังคับ                                                                46 

      -  วิชาเอกเลือก                                                                  6 

2) แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ               102       หนวยกิต 

      -  วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร                                            10  

      -  วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                           10 

      -  วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา                                            30 

      -  วิชาเอกบังคับ                                                                46 

      -  วิชาเอกเลือก                                                                  6 

 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                      10      หนวยกิต 

รวม   1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                                      142      หนวยกิต 

        2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ     142      หนวยกิต 
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    4.2) แผนสหกิจศึกษา  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               รวม                       30        หนวยกิต 

-  กลุมวิชาภาษา                                                   9 

-  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี        6 

-  กลุมวิชาศิลปศาสตร                                          15 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

1) แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                                  112           หนวยกิต 

      -  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร        22 

      -  กลุมพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร                           18 

      -  กลุมวิชาเอกบังคับ                                             69 

      -  กลุมวิชาเอกเลือก                                               3 

2) แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม                                112          หนวยกิต 

        -  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร      22 

        -  กลุมพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร                          18 

        -  กลุมวิชาเอกบังคับ                                           69 

        -  กลุมวิชาเอกเลือก                                             3 

 หมวดวิชาเลือกเสรี                                         6        หนวยกิต 

รวม         1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลงั               148          หนวยกิต 

               2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม            148          หนวยกิต 

 

    4.2) แผนสหกิจศึกษา  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               รวม                                 30    หนวยกิต 

- ชุดวิชาการเรียนรูและการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21                   6 

- ชุดวิชาศิลปะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ         6 

- ชุดวิชา มศว เพ่ือสงัคม                                                  6 

- ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการทำงานและการเปนผูประกอบการ    6 

- ชุดวิชาวิถีชีวิตท่ีชาญฉลาด                                              6 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

1) แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลงั                                                  102    หนวยกิต 

      -  วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร                                              10  

      -  วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                             10 

      -  วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา                                            30 

      -  วิชาเอกบังคับ                                                                49 

      -  วิชาเอกเลือก                                                                  3 

2) แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ                 102     หนวยกิต 

      -  วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร                                              10  

      -  วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                             10 

      -  วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา                                             30 

      -  วิชาเอกบังคับ                                                                 49 

      -  วิชาเอกเลือก                                                                   3 

 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                      10     หนวยกิต 

รวม  1)   แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง                                       142     หนวยกิต 

       2)   แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ      142     หนวยกิต 
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รายละเอียดการปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

หมวดวชิาเฉพาะ : วิชาแกนคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณ 114 คณิตศาสตรทั่วไป                 4(4-0-8) 

MA 114 Genetal Mathematics 

คุณสมบัติของระบบจำนวนและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิต

วิเคราะหในระบบพิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความ

ตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการ

ประยุกต การหาปริพันธเชิงตัวเลข ปริพันธแบบไมตรงแบบ 

รูปแบบยังไมกำหนด ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย

เลอรของฟงกชันมูลฐาน 

คณ 117 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร     3(3-0-6) 

MA 117 Calculus for Engineering 

ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต รูปแบบยังไม

กำหนด ปริพันธและการประยุกต ปริพันธเชิงตัวเลข ปริพันธไม

ตรงแบบ อนุพันธยอย ปริพันธหลายชั้น 

- ปรับลดจำนวน

หนวยกิต 

- เปล่ียนรหัสและชื่อ

รายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

วศก 212 กลศาสตรวิศวกรรม 1           3(3-0-6) 

ME 212 Engineering Mechanics I 

สถิตศาสตร ระบบแรงในสองมิติและสามมิติ การหาแรงลัพธ การ

สมดุลในสองมิติและสามมิติของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 

โครงสราง โครงและเคร่ืองจักร ผลของแรงภายนอกและภายใน

ตอคาน สายเคเบิล ความเสียดทาน ศูนยกลางมวล เซนทรอยด 

พื้นที่ ปริมาตรและวัตถุผสม โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่ 

เสถยีรภาพของระบบ หลักการของงานเสมือนจริง บทนำสู

พลศาสตรวิศวกรรม 

วศ 203 สถิตศาสตรวิศวกรรม                3(3-0-6) 

EG 203 Engineering Statics 

พื้นฐานกลศาสตร สถิตศาสตร โมเมนตของแรง ระบบแรงใน

สองมิติและสามมิติ สมดุลในสองมิติและสามมิติของอนุภาค

และวัตถุเกร็ง แรงกระจาย โครงถัก โครงกรอบและเคร่ืองมือ

กล จุดศูนยกลางมวล เซนทรอยด แรงเสียดทาน 

 

- ปรับชื่อและ

คำอธิบายรายวิชา 

 

หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

วศฟ 211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2       3(3-0-6) 

EE 211 Mathematics for Engineering II  

สมการเชิงผลตางอันดับหนึ่ง สมการเชิงผลตางอันดับสองเอก

พันธุและไมเอกพันธุ สมการเชิงผลตางโคชี-ออยเลอร อนุกรมฟู

เรียร ฟูเรียรอินทิกรัล ผลการแปลงฟูเรียร สมการเชิงอนุพันธยอย 

และปญหาคาขอบเขต ระนาบเชิงซอน ฟงกชันเชิงซอน ฟงกชัน

วิเคราะห สมการโคชีรีมันน การสงคงแบบ การหาอนุพันธและ

ปริพันธเชิงซอน ทฤษฎีบทปริพันธของโคชี อนุกรมเทยเลอร 

อนุกรมแมคลอริน อนุกรมโลรองต  ภาวะเอกฐาน การหา

ปริพันธเรซิดู ทฤษฎีบทของคาเรซิดู 

วศฟ 211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2       3(3-0-6) 

EE 211 Mathematics for Engineering II  

สมการเชิงผลตางอันดับหนึ่ง สมการเชิงผลตางอันดับสองเอก

พันธุและไมเอกพันธุ อนุกรมฟูเรียร ฟูเรียรอินทิกรัล ผลการ

แปลงฟูเรียร สมการเชิงอนุพันธยอย และปญหาคาขอบเขต 

ระนาบเชิงซอน ฟงกชันเชิงซอน ฟงกชันวิเคราะห สมการโคชี-รี

มันน การสงคงแบบ การหาอนุพันธและปริพนัธเชิงซอน ทฤษฎี

บทปริพันธของโคชี อนุกรมเทยเลอร อนุกรมแมคลอริน 

อนุกรมโลรองต การหาปริพันธเรซิดู ทฤษฎีบทของคาเรซิดู 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ 170 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร    3(2-3-4) 

EE 170 Computer Programming 

แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบ

คอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟแวร การ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาที่ใชในปจจุบัน ฝกปฏิบัติ

สำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

วศฟ 170 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร   3(2-3-4) 

EE 170 Computer Programming 

แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบ

คอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธ ระหวางฮารดแวรและซอฟทแวร 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาที่ใชในปจจุบัน ฝก

ปฏิบั ติ  สำห รับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การนำ

คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิงและปญญาประดิษฐ

เบื้องตนไปใชในงานวิศวกรรมแตละสาขา 

 

 

 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  
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ไมมรีายวชิาในกลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วศฟ 195 เทคโนโลยีสัญญาณและการส่ือสาร  3(3-0-6) 

EE 195 Signal and Communication Technology 

ทฤษฎีและคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานของวิศวกรรมโทรคมนาคม 

สัญญาณและระบบเบื้องตน การแทนคาสัญญาณ โมเดลการ

ส่ือสารแบบมีสาย/สายเคเบิ้ล และแบบไรสาย/วิทยุ บทนำ

เกี่ยวกับสัญญาณและระบบ การแปลงฟูริเยรและลาปลาสซใน

โดเมนเวลาและดีสครีต เทคนิคการกล้ำสัญญาณแบบแอนะล็

อกและดิจิทัล เทคโนโลยีส่ือนำสัญญาณ เครือขายโทรศัพท 

เครือขายอินเทอรเน็ต การแพรสัญญาณ เอชทีทีพี อีเมล เอฟที

พี เอกซเอ็มแอล เทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคมในปจจุบัน

และอนาคต 

- รายวิชาเพิ่มเติมใหม

ในหลักสูตร 

วศฟ 212 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา   3(3-0-6) 

EE 212 Electrical Instruments and Measurements 

หนวยวัดและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟา การจำแนกประเภท

และคุณสมบัติของเคร่ืองวัด การวิเคราะหผลของการวัด การวัด

แรงดันและกระแสของไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับโดยใช

เคร่ืองวัดท้ังแบบดิจิทัลและอนาลอก  การวัดคากำลัง  คาตัว

ประกอบกำลัง และคากำลังงาน การวัดคาความตานทาน คา

ความเหนี่ยวนำและคาความจุ การวัดคาความถี่ คาบเวลา 

ชวงเวลาในการวัด สัญญาณรบกวนและทรานสดิวเซอร การสอบ

เทยีบ 

วศฟ 212 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา   3(3-0-6) 

EE 212 Electrical Instruments and Measurements  

หนวยวัดและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟา การปรับเทียบการ

จำแนกประเภทและคุณสมบัติของเคร่ืองวัด การวิเคราะหผล

ของการวัด การวัดแรงดันและกระแสของไฟฟากระแสตรงและ

กระแสสลับโดยใชเคร่ืองวัดแบบดิจิทัลและ แอนะล็อก  การวัด

คากำลัง คาตัวประกอบกำลัง และคากำลังงาน การวัดคาความ

ตานทาน คาความเหนี่ยวนำและคาความจุ การวัดความถี่ 

คาบ เวลาต อช ว งเวลาในการวัด  สัญ ญ าณ รบกวนและ

ทรานสดิวเซอร  

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

วศฟ 215 สนามแมเหล็กไฟฟา             3(3-0-6) 

EE 215 Electromagnetic Fields 

สนามไฟฟาสถิต ตัวนำและไดอิเล็กตริก คาความจุไฟฟา กระแส

การพาและกระแสการนำ ความตานทานไฟฟา สนามแมเหล็ก

สถิต วัสดุแมเหล็ก คาความเหนี่ยวนำไฟฟา สนามแมเหล็กไฟฟา

แปรตามเวลา สมการแมกซเวลล  

วศฟ 215 สนามแมเหล็กไฟฟา             3(3-0-6) 

EE 215 Electromagnetic Fields 

สนามไฟฟาสถิต ตัวนำและไดอิเล็กตริก คาความจุ กระแสการ

พาและกระแสการนำความตานทานไฟฟา สนามแมเหล็กอยูตัว 

คาความเหนี่ยวนำ สนามแมเหล็กไฟฟาแปรตามเวลา สมการ

แมกซเวลล 

- ปรับคำอธบิาย

รายวิชา  

 

วศฟ 216 การเขยีนแบบไฟฟา             1(1-0-2) 

EE 216 Electrical Drawing 

หลักการเขียนแบบทางวิศวกรรมไฟฟาตามมาตรฐานสากล 

สัญลักษณที่ใชในงานเขียนแบบทางวิศวกรรมไฟฟา การเขียน

และอานแบบวงจรไฟฟา การรางแบบดวยมือ การประยุกตใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขียนแบบทางวศิวกรรมไฟฟา 

วศฟ 196 การเขยีนแบบไฟฟา              1(1-0-2) 

EE 196 Electrical Drawing 

หลักการเขียนแบบทางวิศวกรรมไฟฟาตามมาตรฐานสากล 

สัญลักษณที่ใชในงานเขียนแบบทางวิศวกรรมไฟฟา การเขียน

และอานแบบวงจรไฟฟา การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ในการเขียนแบบทางวิศวกรรมไฟฟา 

- เปล่ียนรหัสและปรับ

คำอธิบายรายวิชา  

 

วศฟ 270 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม        3(3-0-6) 

EE 270 Engineering Electronics 

ศึกษาทฤษฏีและการทำงานของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติ

ทางกระแส-แรงดันและความถี่ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การ

วิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบ

วงจรทรานซิสเตอร ชนิด BJT MOS CMOS และ BICMOS การ

วิ เคราะหวงจรออปแอมปและการประยุกต ใช งาน โมดูล

แหลงจายไฟ 

 

 

วศฟ 270 อิเล็กทรอนกิสวิศวกรรม        3(3-0-6) 

EE 270 Engineering Electronics 

อุปกรณสารกึ่งตัวนำ คุณสมบติัแรงดัน-กระแส และความถี่ การ

วิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบ

วงจรทรานซิสเตอรบีเจที มอส ซีมอส และ ไบซีมอส ออป

แอมปและการประยุกตใชงาน โมดูลแหลงจายไฟ 

 

 

 

 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  
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วศฟ 271 ปฏบิัติการอิเล็กทรอนกิสวิศวกรรม  1(0-3-0) 

EE 271 Engineering Electronics Laboratory 

ฝกทักษะการใชเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาเบื้องตน ปฏิบัติการทดลอง

คุณ สมบั ติ ก ารทำงานของอุปกรณ อิ เล็กทรอนิ กส  ว งจร

ทรานซิสเตอร วงจรออปแอมป การประยุกตใชงานอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส 

วศฟ 271 ปฏบิัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  1(0-3-0) 

EE 271 Engineering Electronics Laboratory 

ทบทวนการใชเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาเบื้องตน ปฏิบัติการทดลอง

คุณ ส ม บั ติ ข อ งอุ ป ก รณ อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส  ก า รต อ ว งจ ร

ทรานซิสเตอร วงจรออปแอมป การประยุกตใชงานอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

วศฟ 210 วงจรไฟฟา                        3(3-0-6) 

EE 210 Electric Circuits 

อุปกรณและสวนประกอบวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรแบบโนด

และแมช สมการลูปและคัดเซต ทฤษฎีวงจรไฟฟา ความตานทาน 

ความนำไฟฟา และความจุไฟฟา วงจรอันดับหนึ่งและสอง 

ความถี่ธรรมชาติ แผนภาพเฟสเซอร การวิเคราะหวงจรไฟฟา

กระแสสลับ วงจรกำลังไฟฟากระแสสลับ ระบบไฟฟาสามเฟส 

วศฟ 297 วงจรไฟฟา                 3(3-0-6) 

EE 297 Electric Circuits 

ทบทวนอุปกรณและสวนประกอบวงจรไฟฟา การวิเคราะห

วงจรแบบโนดและเมช สมการลูป ทฤษฎีวงจรไฟฟา วงจร

อันดับหนึ่งและสอง ภาวะชั่วครูและสถานะคงตัว ความถี่

ธรรมชาติ แผนภาพเฟสเซอร  การวิ เคราะห วงจรไฟฟ า

กระแสสลับ การวิเคราะหกำลังไฟฟากระแสสลับ ระบบไฟฟา

สามเฟส ออบแอมปและการวิเคราะหวงจร พื้นฐานการจำลอง

ผลตอบสนองทางไฟฟาโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

- เปล่ียนรหัส 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

หมวดวิชาเฉพาะ : กลุมวิชาเอกบังคับ 

ไมมีรายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ 

 

วศฟ 191 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา    3(3-0-6) 

EE 191 Principle of Electrical Engineering 

อุปกรณและสวนประกอบวงจรไฟฟา ความตานทาน ความนำ

ไฟฟา และความจุไฟฟา แรงดัน กระแสและกำลังไฟฟา กฎของ

โอหม กฎแบงแรงดันและกระแส กฎของเคอรชอฟฟ ระบบ

ไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟส หมอแปลงและหลักการหมอแปลง

ไฟฟาแบบเฟสเดียวและสามเฟส หลักการพื้นฐานของการแปร

สภาพพลังงานกลไฟฟา หลักเบื้องตนของเคร่ืองจักรกลไฟฟาทั้ง

มอเตอรและเคร่ืองกำเนิดไฟฟา แหลงกำเนิดและวิธีการสง

กำลังไฟฟา 

- รายวิชาเพิ่มเติมใหม

ในหลักสูตรวิชาเอก

บังคับสำห รับแขนง

วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม

โท รค ม น าค ม แ ล ะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วศฟ 281 วงจรดจิิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร  3(2-3-4) 

EE 281 Digital Circuit and Microcontroller 

ศึกษาทฤษฎีวงจรเกทดิจิทัล แผนผังคารโน วงจรเขารหัสและถอดรหัส 

วงจรมัลติเพล็กซ ฟลิปฟลอป วงจรนับ ชิฟรีจิตเตอร การออกแบบ

วงจรลอจิกโดยใชควินแมคคัสกี้ การออกแบบวงจรซีเควนเชียลพ้ืนฐาน

สถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร/ไมโครคอนโทรลเลอร อินพุต/

เอาตพุต หนวยความจำ และอุปกรณรอบขาง การเชื่อมตอกับภายนอก 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร การ

ประยกุตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร 

วศฟ 281 วงจรดจิิทลัและไมโครคอนโทรลเลอร   3(2-3-4) 

EE 281 Digital Circuit and Microcontroller 

ศึกษาทฤษฎีวงจรเกทดิจิทัล แผนผังคารโน วงจรเขารหัสและ

ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ ฟลิปฟลอป วงจรนับ ชิฟรีจิตเตอร การ

ออกแบบวงจรลอจิกโดยใชควินแมคคัสกี้ การออกแบบวงจรซีเควน

เชี ย ล พ้ื น ฐ าน ส ถ าป ต ย ก ร ร ม ข อ ง ไม โค ร โป ร เซ ส เซ อ ร /

ไมโครคอนโทรลเลอร อินพุต/เอาตพุต หนวยความจำ และอุปกรณ

รอบขาง การเชื่อมตอกับภายนอก การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

ค ว บ คุ ม ไม โค ร ค อ น โท ร ล เล อ ร  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ง า น

ไมโครคอนโทรลเลอร 

- ปรับคำอธิบายรายวิชา  

ไมมีรายวิชาในกลุมวิชาเอกบงัคับ 

 

 

วศฟ 296 สัญญาณดจิิทัลและระบบ            3(3-0-6) 

EE 296 Digital Signal and System 

หลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล สมการเชิง

ผลตางและไดอะแกรม การแปลงซี การวิเคราะหและออกแบบวงจร

กรอง การใชเทคนิคคอนโวลูชั่น ฟงกชั่นถายโอน การตอบสนองเชิง

ความถี่สำหรับการหาผลการตอบสนองของวงจร การวิเคราะห

สเปกตรัม เดซิเมชัน และการประมาณคาในชวง ระบบมัลติเรท 

ฟลเตอร แบงค การแปลงเวฟเล็ทแบบดีสครีต 

- รายวิชาเพ่ิมเติมใหม

ใน ห ลัก สูต รวิ ช า เอ ก

บังคับสำหรับแขนงวิชา

วิศวกรรมโทรคมนาคม

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 
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วศฟ 352 ปฏบิัติการระบบควบคุม            1(0-3-0) 

EE 352 Control System Laboratory 

ฝกปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการควบคุมวงจรแบบปดและแบบ

เปด จำลองฟงกชั่น การถายโอน เสถียรภาพของระบบควบคุม 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในระบบควบคุม 

วศฟ 301 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 1       1(0-3-0) 

EE 313 Electrical Power Engineering Laboratory I 

ฝกปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการควบคุมวงจรแบบปดและแบบ

เปด จำลองฟงกชั่น การถายโอน เสถียรภาพของระบบควบคุม 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในระบบควบคุม 

- เปล่ียนรหัสและชื่อ

รายวิชา 

 

วศฟ 313 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 1   1(0-3-0) 

EE 313 Electrical Power Engineering Laboratory I 

ฝกปฏิบัติการทดลอง การแปลงสภาพพลังงานกลไฟฟา หมอ

แปลงไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟส เคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสตรง

และกระแสสลับ  

วศฟ 313 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 2   1(0-3-0) 

EE 313 Electrical Power Engineering Laboratory II 

ฝกปฏิบัติการทดลอง การแปลงสภาพพลังงานกลไฟฟา หมอ

แปลงไฟฟ าเฟสเดียวและสามเฟส เค ร่ืองจักรกลไฟฟ า

กระแสตรงและกระแสสลับ  

- เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 

วศฟ 314 ระบบไฟฟากำลัง                     3(3-0-6) 

EE 314 Electrical Power System 

แนะนำระบบไฟฟากำลัง แหลงกำเนิดพลังงานไฟฟา โครงสราง

ของระบบไฟฟากำลัง ลักษณะของโหลด วงจรไฟฟากำลัง

กระแสสลับ แนวคิดตอหนวย คุณลักษณะและแบบจำลองของ

เคร่ืองกำเนิดไฟฟา คุณลักษณะและแบบจำลองของหมอแปลง

ไฟฟากำลัง พารามิเตอรและแบบจำลองของสายสง พารามเิตอร

และแบ บ จำลอ งขอ งเค เบิ้ ล  ก ารคำน วณ ระบ บ สายส ง 

ความสัมพันธของกระแสและแรงดัน พื้นฐานการไหลของ

กำลังไฟฟา พืน้ฐานของการคำนวณความผิดพรอง 

วศฟ 314 ระบบไฟฟากำลัง                      3(3-0-6) 

EE 314 Electrical Power System 

แนะนําระบบไฟฟากําลัง ระบบสมารทกริด แหลงกําเนิด

พลังงานไฟฟา โครงสรางของระบบไฟฟากําลัง ลักษณะของ

โหลด วงจรไฟฟ ากํ า ลั งกระแสสลับ  แนว คิดต อหน วย 

คุณลักษณะและแบบจําลองของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและหมอ

แปลงไฟฟากําลัง พารามิเตอรและแบบจําลองของสายสงและ

เคเบิ้ล การคํานวณระบบสายสง ความสัมพันธของกระแสและ

แรงดัน พื้นฐานการไหลของกาํลังไฟฟา 

- ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย

รายวิชา  

วศฟ 321 พลังงานทดแทน                      3(3-0-6) 

EE 321 Renewable Energy 

แนะนำหลักการเบื้องตนของระบบพลังงานและแหลงพลังงาน

ทดแทน ศักยภาพของแหลงพลังงานทดแทน ขอแตกตางของ

พลังงานพื้นฐานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยี

พลังงานทดแทน แสงอาทิตย ลม ชีวมวล ความรอนใตภพ แกส

ชีวภาพ ขยะมูลฝอยชุมชน พลังงานคล่ืน เซลลเชื้อเพลิง ระบบ

เก็บสะสมพลังงาน กฎหมาย ขอบังคับ และ นโยบายของพลังงาน

ทดแทน มุมมองทางเศรษฐกิจ 

วศฟ 321 พลังงานทดแทน                      3(3-0-6) 

EE 321 Renewable Energy 

เทอรโมไดนามิกสเบื้องตน แนะนำนิยามของพลังงาน และ

รูปแบบของพลังงาน นิยามของกำลัง และประสิทธิภาพ การ

แปลงรูปพลังงาน การแปลงหนวยพลังงาน นิยามของพลังงาน

ทดแทน ศักยภาพของพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

แสงอาทิตย ลม ชีวมวล ความรอนใต  ภิภพ แกสชีวภาพ 

พลังงานคล่ืน ระบบเก็บสะสมพลังงาน การออกแบบติดต้ังแผง

เซลลแสงอาทิตย   กฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายของ

พลังงานทดแทน 

- ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย

ร าย วิ ช า  แ ล ะ เพิ่ ม     

บุรพวิชา 

 

วศฟ 331 วิศวกรรมสายอากาศ                3(3-0-6) 

EE 331 Antenna Engineering 

คำจำกัดความและทฤษฎีพื้นฐาน แหลงกระจายคล่ืนแบบจุด 

แบบรูปการกระจายสนามและกำลัง ทิศทางและอัตราขยาย 

อิมพีแดนซอินพุ ตของการกระจายค ล่ืน  ความกวางแถบ

ประสิทธิภาพของสายอากาศ โพลาไรเซชันของคล่ืน สมการการ

สงของฟ ริสและสมการพิ สัย เรดาร การกระจายคล่ืนจาก

องคประกอบสวนยอยกระแส ผลกระทบเนื่องจากพื้นดิน 

คุณสมบั ติการแพรกระจายค ล่ืนของสายอากาศเสนลวด 

สายอากาศแถวลำดับเชิงเสน สายอากาศแบบอูดา ยากิ และแบบ

รายคาบล็อก สายอากาศแบบชองเปด สายอากาศแบบไมโครส

ตริป สายอากาศแบบสมัยใหมสำหรับแอพพลิเคชันในปจจุบัน 

การวัดคุณสมบัติสายอากาศ  

วศฟ 331 วิศวกรรมสายอากาศ                 3(3-0-6) 

EE 331 Antenna Engineering 

คำจำกัดความและทฤษฎีพื้นฐาน แหลงกระจายคล่ืนแบบจุด 

แบบรูปการกระจายสนามและกำลัง ทิศทางและอัตราขยาย 

อิมพีแดนซอินพุตของการกระจายคล่ืน ความกวางแถบ

ประสิทธิภาพของสายอากาศ โพลาไรเซชันของคล่ืน สมการการ

สงของฟริสและสมการพิ สัยเรดารการกระจายคล่ืนจาก

องคประกอบสวนยอยกระแส ผลกระทบเนื่องจากพื้นดิน 

คุณสมบั ติการแพรกระจายคล่ืนของสายอากาศเสนลวด 

สายอากาศแถวลำดับเชิงเสน สายอากาศแบบอูดา ยากิและ

แบบรายคาบล็อก สายอากาศแบบชองเปด สายอากาศแบบไม

โครสตริป สายอากาศแบบสมัยใหมสำหรับแอพพลิเคชันใน

ปจจุบัน การวัดคุณสมบัติสายอากาศ 

- ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย

รายวิชา  
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วศฟ 336 โครงขายการส่ือสารและสายสง   3(3-0-6) 

EE 336 Communication Network and Transmission 

Lines 

การศึกษาแบบสาย และไรสาย การส่ือสารเครือขายแบบสาย 

วงจรขายสองทาง ความสัมพันธแมทริกซ  Y Z F G H การ

เชื่อมตอ และวงจรพื้นฐาน การเปล่ียนรูปเครือขาย ปริมาณการ

สงขอมูล เทคนิควงจรการสงสัญญาณ การกรองคล่ืน การลดทอน 

การแมทชอิมพีแดนซ ทฤษฎีสายสง สมการ ผลเฉลยที่ความถี่ต่ำ 

กลาง สูง คาคงที่ลำดับหนึ่ง และลำดับสอง คล่ืนตกกระทบ และ

คล่ืนสะทอนกลับ อัตราสวนคล่ืนนิ่ง คุณลักษณะสายสงเมื่อปลาย

สายเปด ปด ตอโหลด ปราศจากการสูญเสีย และการสูญเสียใน

สายสง การสะทอนกับในรูปเวลา แผนภาพแสดงการสะทอน 

สัญญาณที่เกิดจากครอสทอลคเมื่ออยูใกลปลายสาย และไกล

ปลายสาย ความแตกตางสัญญาณ องคประกอบสาย ชนิดของ

สายเคเบิ้ ล  สายบิ ด เก ลียวแบบไมชี ลด  สายโคแอคเซียล 

มาตราฐานของสายในปจจุบัน 

วศฟ 336 โครงขายการส่ือสารและสายสง   3(3-0-6) 

EE 336 Communication Network and Transmission 

Lines 

โครงข ายการส่ือสารสองพอรต  พ ารามิ เตอร  Z Y H T 

ความสัมพันธระหวางแตละพารามิเตอร การเชื่อมตอโครงขาย 

การเชื่อมตอแบบอนุกรม แบบขนาน แบบผสม และแบบลูกโซ 

วงจรเรโซแนนซ การกรองความถี่แบบแพสซีฟ และแอคทีฟ 

การแมทชอิมพีแดนซ ทฤษฎีสายสง คล่ืนตกกระทบ และคล่ืน

สะทอนกลับ อัตราสวนคล่ืนนิ่ง คุณลักษณะสายสงเมื่อปลาย

สายเปด ปลายสายปด ตอโหลด ปราศจากการสูญเสีย และการ

สูญเสียในสายสง การสะทอนกับในรูปเวลา แผนภาพแสดงการ

สะทอน การแมตชอิมพีแดนซโดยใชสายสง 

- ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย

ร าย วิ ช า  แ ล ะ เพิ่ ม  

บูรพวิชา 

 

วศฟ 338 การส่ือสารแบบดิจิทลั               3(3-0-6) 

EE 338 Digital Communication  

ทบทวนกระบวนการความนาจะเปนและการสุมตัวอยาง ปริภูมิ

สัญญาณ  แบนดวิท ไนควิสต ต่ำสุด การตรวจจับ สัญญาณ 

สัญญาณรบกวนเกาสเซียนสีขาวแบบบวก เทคนิคการมอดูเลชัน

สัญญาณแบบดิจิทัล ซิกมา-เดลตา การวิเคราะหสมรรถนะ การ

เขาจังหวะ การปรับรูปสัญญาณ ทฤษฎีขอมูลขาวสารเบื้องตน 

การสรางรหัส การเขารหัสชองสัญญาณ ระบบหลายชองสัญญาณ

และหลายคล่ืนพาห เทคนิคการแผสเปกตรัม การจางหายของ

ชองสัญญาณจากคล่ืนหลายทิศทาง  

วศฟ 338 การส่ือสารแบบดิจิทัล                3(3-0-6) 

EE 338 Digital Communication  

ระบบการส่ือสารดิจิทัล ชนิดรูปแบบขอมูลดิจิทัล ปริภูมิ

สัญญาณ การตรวจจับสัญญาณ การสรางและรับสัญญาณ

ดิจิทัลความถี่สูง การวิเคราะหสมรรถนะ การเขาจังหวะ การ

ปรับรูปสัญญาณ ทฤษฎีขอมูลขาวสารเบื้องตน การสรางรหัส 

การเขารหัสชองสัญญาณ การเปรียบเทียบระบบการกล้ำ

สัญญาณและการเขารหัสแบบตางๆ การวิเคราะหล้ิงคสายสง

ส่ือสารทั้ งระบบ การซิงโครไนสในระบบส่ือสาร การรวม

สัญญาณและการแบ งใชชองสัญญาณ การจางหายของ

ชองสัญญาณจากคล่ืนหลายทิศทาง 

- ป รั บ ค ำ อ ธิ บ า ย

รายวิชา  

วศฟ 340 ระบบการส่ือสารเคล่ือนที่           3(3-0-6) 

EE 340 Mobile Communication 

ระบบการส่ือสารไรสาย ทฤษฎีและพื้นฐานของระบบการส่ือสาร

เคล่ือนที่  คุณลักษณะและผลกระทบของการแพรกระจาย

คล่ืนวิทยุ เทคนิคการกล้ำสัญญาณ การเขารหัสสัญญาณเสียง 

ความหลากหลายของการเขารหัสชองสัญญาณ เทคนิคการรวม

สัญญาณ การเชื่อมตอระหวางสวนประกอบที่หลากหลายสำหรับ

ระบบการส่ือสารเคล่ือนที่ มาตราฐานของการส่ือสารเคล่ือนที่ใน

ปจจบุัน ในยุคที่ 3 ยุคที่ 4 ยุคที่ 5 และในอนาคต ระบบเซลลูลาร 

การจัดการการเขาถึงแบบหลากหลายและการเชื่อมตอ การเพิ่ม

ความจุของชองสัญญาณไรสาย การเพิ่มความจุของผู ใชที่

หลากหลาย ระบบส่ือสารไรสายแบบหลากหลายสัญญาณสงและ

รับ 

 

 

 

วศฟ 340 ระบบการส่ือสารเคล่ือนที ่          3(3-0-6) 

EE 340 Mobile Communication 

ทฤษฎีของระบบการส่ือสารไรสาย และระบบการส่ือสาร

เคล่ือนที่ คุณลักษณะและผลกระทบของการแพรกระจาย

คล่ืนวิทยุ เทคนิคการกล้ำสัญญาณ การเขารหัสสัญญาณเสียง 

ความหลากหลายของการเขารหัสชองสัญญาณ เทคนิคการรวม

สัญญาณ การเชื่อมตอระหวางสวนประกอบที่หลากหลาย

สำหรับระบบการส่ือสารเคล่ือนที่ มาตราฐานของการส่ือสาร

เคล่ือนที่ในปจจุบัน ในยุคที่ 3 ยุคที่ 4 ยุคที่ 5 และในอนาคต 

ระบบเซลลูลาร การจัดการการเขาถึงแบบหลากหลายและการ

เชื่อมตอ การเพิ่มความจุของชองสัญญาณไรสาย การเพิ่มความ

จุของผูใชที่หลากหลาย ระบบส่ือสารไรสายแบบหลากหลาย

สัญญาณสงและรับ 

 

 

 

- ยายมาจากวิชาเอก

เลือกสำห รับแขนง

วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม

โท รค ม น าค ม แ ล ะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  186 

 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

วศฟ 291 ความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรรมไฟฟา                              

3(3-0-6) 

EE 291 Probability and Statistics for Electrical 

Engineering 

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุมแบบไม

ตอเนื่อง ตัวแปรสุมแบบหนึ่งตัว ตัวแปรสุมแบบคู ผลรวมของตัว

แปรสุม ตัวแปรสุมแบบเวกเตอร สถิติ กระบวนการสุม การ

วิเคราะหและประมวลผลสัญญาณสุม ลูกโซมารคอฟ 

วศฟ 341 ความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรรมไฟฟา                               

3(3-0-6) 

EE 341 Probability and Statistics for Electrical 

Engineering 

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุมแบบไม

ตอเนื่อง ตัวแปรสุมแบบหนึ่งตัว ตัวแปรสุมแบบคู ผลรวมของ

ตัวแปรสุม ตัวแปรสุมแบบเวกเตอร สถิติกระบวนการสุม การ

วิเคราะหและประมวลผลสัญญาณสุม ลูกโซมารคอฟ 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 

 

วศฟ 381 การออกแบบระบบดิจทิัล           3(2-3-4) 

EE 381 Digital System Design 

ศึกษาทฤษฎีวงจรดิจิทัลพื้นฐานแผนผังคารโน วงจรเขารหัส วงจร

ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ ฟลิปฟลอป วงจรนับ ชิฟรีจิสเตอร 

การออกแบบวงจรลอจิกโดยใชควินแมคคัสกี้ การออกแบบ

วงจรลอจิกโดยใชการมัลติเพิลเอาตพุต การออกแบบวงจรซีเควน

เชียล การวิเคราะหและสังเคราะหวงจรลำดับ สถาปตยกรรมของ

อุปกรณลอจิกชนิดโปรแกรมได การออกแบบวงจรดิจิทัลโดยใช

ภาษาวีเอชดีแอล การออกแบบซอฟแวรสำหรับอุปกรณลอจิก

ชนิดโปรแกรมได 

วศฟ 381 การออกแบบระบบดิจิทัล            3(2-3-4) 

EE 381 Digital System Design 

ทฤษฎีวงจรดิจิทัลพื้นฐาน แผนผังคารโน วงจรเขารหัส วงจร

ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ ฟลิปฟลอป วงจรนับ ชิฟรีจิสเตอร 

การออกแบบวงจรลอจิกโดยใชควินแมคคัสกี้ การออกแบบ

วงจรลอจิกโดยใชการมัลติเพิลเอาตพุต การออกแบบวงจรซี

เควน เชี ย ล  ก ารวิ เค ราะห แ ละ สั งเค ราะห ว งจ รลำ ดั บ 

สถาปตยกรรมของอุปกรณลอจิกชนิดโปรแกรมได  การ

ออกแบบวงจรดิจิทัลโดยใชภาษาวีเอชดีแอล การออกแบบ

ซอฟแวรสำหรับอุปกรณลอจิกชนิดโปรแกรมได 

- ปรับคำอธบิาย

รายวิชา  

 

วศฟ 382 ไมโครคอนโทรลเลอรและระบบสมองกลฝงตัว                                           

3(2-3-4) 

EE 382 Microcontrollers and Embedded Systems 

พื้ น ฐ า น ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ข อ ง ไ ม โ ค ร โ ป ร เซ ส เซ อ ร  

ไมโครคอนโทรลเลอรและระบบสมองกลฝงตัว อินพุต เอาตพุต 

หนวยความจำ และอุปกรณรอบขาง การเชื่อมตอกับภายนอก 

การพัฒ นาซอฟแวรระบบสมองกลฝ ง ตัวด วย โป รแกรม

คอมพิวเตอร การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรและระบบ

สมองกลฝงตัว 

วศฟ 382 ไมโครคอนโทรลเลอรและระบบสมองกลฝงตัว                                           

3(2-3-4) 

EE 382 Microcontrollers and Embedded Systems 

พื้ น ฐาน ส ถ าป ต ย ก รรม ข อ งไม โค ร โป ร เซส เซอ ร แ ล ะ

ไมโครคอนโทรลเลอร การตออินพุต เอาตพุต หนวยความจำ 

และอุปกรณตอพวง การเชื่อมตอกับเครือขาย การเขียน

โปรแกรมควบคุม ระบบสมองกลฝงตัว 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

วศฟ 402 เตรียมสหกิจศึกษา                  3(2-3-4) 

EE 402 Pre-Cooperative Education  

การเตรียมความพรอมกอนไปฝกงาน ทัง้ในงานอุตสาหกรรมหรือ

หนวยงานที่เกีย่วของ การใชสารสนเทศและเทคโนโลยีเชิงตัวเลข

ในการทำงาน การใชภาษาในที่ทำงาน รูปแบบภาษาอังกฤษในที่

ทำงาน ทักษะการติดตอระหวางบุคคล การทำงานเปนทีม 

มารยาทในการเขาสังคมในที่ทำงาน การบริหารเวลา 

วศฟ 402 เตรียมสหกิจศึกษา                   1(0-3-0) 

EE 402 Pre-Cooperative Education  

การเตรียมความพรอมกอนไปฝกงาน ทั้งในงานอุตสาหกรรม

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ การใชสารสนเทศและเทคโนโลยีเชิง

ตัว เลขในการทำงาน  การใชภาษาในที่ ท ำงาน รูปแบบ

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ทักษะการติดตอระหวางบุคคล การ

ทำงานเปนทีม มารยาทในการเขาสังคมในที่ทำงาน การบริหาร

เวลา 

- ป รั บ ล ด จ ำ น ว น

หนวยกิต 

วศฟ 412 ปฏบิติัการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 2    1(0-3-0) 

EE 412 Electrical Power Engineering Laboratory II 

ปฎิบัติการทดลองการขับเคล่ือนดวยไฟฟา การขับเคล่ือนมอเตอร

ไฟฟากระแสตรง การขับเคล่ือนมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ระบบ

ขับเคล่ือนเซอรโว การควบคุมความเร็ว 

 

 

วศฟ 412 ปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง 3     1(0-3-0) 

EE 412 Electrical Power Engineering Laboratory III 

ปฎิบัติการทดลองการขับเคล่ือนดวยไฟฟา การขับเคล่ือน

มอเตอรไฟฟ ากระแสตรง การขับ เคล่ือนมอเตอรไฟฟ า

กระแสสลับ ระบบขับเคล่ือนเซอรโว การควบคุมความเร็ว 

- เปล่ียนชื่อรายวิชา 
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วศฟ 413 การวิเคราะหระบบกำลังไฟฟา     3(3-0-6) 

EE 413 Electric Power System Analysis 

การคำนวณโครงขายของการสงจายและจำหนายกำลังไฟฟา 

การศึกษาเกี่ยวกับการไหลของกำลังไฟฟา การควบคุมการไหล

ของกำลังไฟฟา การวิเคราะหการลัดวงจรแบบสมมาตรและไม

สมมาตร สวนประกอบสมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟากำลัง 

การดำเนินการทางเศรษฐศาสตรของระบบไฟฟากำลัง 

วศฟ 413 การวิเคราะหระบบกำลังไฟฟา       3(3-0-6) 

EE 413 Electric Power System Analysis 

การคํานวณโครงขายของการสงจายและจําหนายกําลังไฟฟา 

การศึกษาเกี่ยวกับการไหลของกําลังไฟฟา การควบคุมการไหล

ของกําลังไฟฟา การดําเนินการทางเศรษฐศาสตรของระบบ

ไฟฟากําลัง พื้นฐานของการคํานวณความผิดพรอง การ

วิ เค ราะห ก า ร ลั ด ว งจ รแบ บ สม ม าตรและ ไม ส มม าต ร 

สวนประกอบสมมาตร เสถยีรภาพของระบบไฟฟากําลัง 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

วศฟ 414 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง              3(3-0-6) 

EE 414 High Voltage Engineering 

การใชไฟฟาแรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟากำลัง การผลิต

ไฟฟาแรงสูงสำหรับการทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟาแรงสูง 

ความเครียดสนามไฟฟาและเทคนิคการหุมฉนวน การเบรกดาวน

ของไดอิเล็ก ตริกชนิดแกส ของเหลว และของแข็ง เทคนิคการ

ทดสอบไฟฟาแรงสูง ฟาผาและการปองกัน การจัดการฉนวน

รวมกัน  

วศฟ 414 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง               3(3-0-6) 

EE 414 High Voltage Engineering 

การกำเนิดและการใชไฟฟาแรงสูง  การผลิตไฟฟาแรงสูงเพื่อ

การทดสอบ  เทคนิ คการวัด ไฟฟ าแรงสู ง ความ เค รียด

สนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวนไฟฟา การเบรกดาวนทาง

ไฟฟาของฉนวนแกส ของเหลว และของแข็ง เทคนิคการ

ทดสอบไฟฟาแรงสูงและอุปกรณไฟฟาแรงสูง ฟาผาและการ

ปองกัน  นิวเคลียรฟ สิกส เบื้ องตน การประยุกต งานทาง

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูงในเทคโนโลยีพลาสมาและโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรฟวชัน 

- ปรับคำอธบิาย

รายวิชา  

 

วศฟ 415 การปองกันระบบไฟฟากำลัง       3(3-0-6) 

EE 415 Power System Protection 

หลักการพื้นฐานปฏิบัติการปองกัน หมอแปลงเคร่ืองมือวัดและ

ทรานสดิวเซอร อุปกรณปองกันตางๆ และระบบปองกัน การ

ปองกันกระแสเกินและความผิดพรองลงดิน การปองกันแบบดิฟ

เฟอเรนเชียล การปองกันสายสงโดยใชรีเลยแบบระยะทาง การ

ปองกันสายสงโดยใชไพลอตรีเลย การปองกันมอเตอร การ

ปองกันหมอแปลง การปองกันเคร่ืองกำเนิดไฟฟา การปองกันบัส

บาร แนะนำอุปกรณการปองกันแบบดิจิทัล 

วศฟ 415 การปองกันระบบไฟฟากำลัง        3(3-0-6) 

EE 415 Power System Protection 

สาเหตุและสถิติของความผิดพรอง หลักการพื้นฐานปฏิบัติการ

ป องกันระบบไฟฟ ากำลัง หม อแปลงเค ร่ืองมื อวัดและ

ทรานสดิวเซอร อุปกรณปองกันตางๆ และระบบปองกัน การ

ปองกันกระแสเกินและความผิดพรองลงดิน การปองกันแรงดัน

เกิน การปองกันแบบดิฟเฟอเรนเชียล การปองกนัสายสงโดยใช

รีเลยแบบระยะทางและไพล็อตรีเลย การปองกันเคร่ืองกําเนิด

ไฟฟา การปองกันมอเตอร การปองกันหมอแปลงไฟฟากำลัง 

การปองกันบัสบาร รีแอกเตอรและตัวเก็บประจุ แนะนํา

อุปกรณการปองกันแบบดิจิทัล 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

วศฟ 417 โครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 1          2(0-6-0) 

EE 417 Power Engineering Project I 

นิสิตทำงานเปนกลุมหรือทำงานเด่ียว ตามขอกำหนดหัวขอ

โครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง ภายใตการควบคุมของอาจารยที่

ปรึกษาโครงงาน นิสิตแตละกลุมตองคนควา พัฒนาวิธีการแกไข

ปญหา และออกแบบ พรอมทั้งทดสอบโครงงานตามขอกำหนด

หัวขอโครงงานในบางหัวขออยางเปนระบบ โดยอาศัยหลักทฤษฎี

ที่เกี่ยวของเปนพื้นฐาน นิสิตตองนำเสนอรายงานตอคณะกรรมการ

สอบโครงงานและผานการสอบปากเปลา 

 

 

 

 

 

วศฟ 417 โครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 1      1(0-3-0) 

EE 417 Power Engineering Project I 

นิสิตทำงานเปนกลุมหรือทำงานเด่ียว ตามขอกำหนดหัวขอ

โครงงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง ภายใตการควบคุมของอาจารยที่

ปรึกษาโครงงาน นิสิตแตละกลุมตองคนควา พัฒนาวิธีการแกไข

ปญหา และออกแบบ พรอมทั้งทดสอบโครงงานตามขอกำหนด

หัวขอโครงงานในบางหัวขออยางเปนระบบ โดยอาศัยหลัก

ทฤษฎีที่ เกี่ยวของเปนพื้นฐาน นิสิตตองนำเสนอรายงานตอ

คณะกรรมการสอบโครงงานและผานการสอบปากเปลา 

- ป รั บ ล ด จ ำ น ว น

หนวยกิต 
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วศฟ 410 โรงไฟฟาและสถานียอย             3(3-0-6) 

EE 410 Electric Power Plants and Substations 

เสนโคงโหลด โรงไฟฟาดีเซล โรงไฟฟาแบบใชไอน้ำ โรงไฟฟา

กังหันแกส โรงไฟฟาพ ลังความรอนรวม โรงไฟฟ าพลังน้ำ 

โรงไฟฟานิวเคลียร แหลงพลังงานทดแทน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

สถานีไฟฟายอย ชนิดของสถานีไฟฟายอย อุปกรณในสถานีไฟฟา

ยอย การวางผังสถานีไฟฟายอย สถานีไฟฟายอยแบบอัตโนมัติ 

การปองกันฟาผา ระบบสายดิน  

วศฟ 419 โรงไฟฟาและสถานียอย             3(3-0-6) 

EE 419 Electric Power Plants and Substations 

พื้นฐานโรงไฟฟา แหลงพลังงานฟอสซิล แหลงพลังงานทดแทน 

โรงไฟฟาไอน้ำ โรงไฟฟากังหันแกส โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

โรงไฟฟาพลังน้ำ โรงไฟฟานิวเคลียร โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย 

โรงไฟฟาพลังลม การกักเก็บพลังงาน พื้นฐานและอุปกรณตางๆ

ของสถานีไฟฟายอย พื้นฐานการออกแบบสถานีไฟฟายอย 

โรงไฟฟาดีเซล 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

วศฟ 315 การออกแบบระบบไฟฟา           3(3-0-6) 

EE 315 Electric System Design 

หลักการออกแบบขั้นพื้นฐาน เคร่ืองหมายและมาตรฐาน 

หลักการจำหนายกำลังไฟฟา สายไฟฟาและเคเบิล ทางเดินสาย 

บริภัณฑไฟฟาและเคร่ืองใชไฟฟา การคำนวณโหลด การปรับปรุง

ตัวประกอบกำลังและการออกแบบชุดตัวเก็บประจุ การออกแบบ

แสงสวางและวงจรเคร่ืองใชไฟฟา การออกแบบวงจรมอเตอร 

โหลด สายปอนและตารางหลัก ระบบไฟฟากำลังฉุกเฉิน การ

คำนวณการลัดวงจร ระบบสายดินสำหรับการติดต้ังงานไฟฟา 

วศฟ 420 การออกแบบระบบไฟฟา            3(3-0-6) 

EE 420 Electric System Design 

หลักการออกแบบขั้นพื้นฐาน มาตรฐานและความปลอดภัยใน

การออกแบบและติดต้ังทางไฟฟา สายไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา 

ขอกำหนดการเดินสาย การคำนวณโหลด การออกแบบระบบ

ไฟฟาสำหรับบริภัณฑไฟฟา การออกแบบวงจรยอย วงจรสาย

ปอน และวงจรประธาน การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง การ

คำนวณกระแสลัดวงจร การตอลงดิน 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

วศฟ 430 วศิวกรรมไมโครเวฟ                 3(3-0-6) 

EE 430 Microwave Engineering 

ทบทวนสมการของแมกซเวลล คล่ืนระนาบ สายสงไมโครเวฟและ

ทอนำคล่ืน การวิเคราะหโครงขายไมโครเวฟ อิมพีแดนซและวงจร

แรงดันและกระแสสมมูล เมตริกซ S แผนภาพการไหลสัญญาณ 

การแมตชอิมพีแดนซและการปรับอิมพีแดนซ เรโซเนเตอร

ไมโครเวฟ ตัวแบงกำลังและคัปเปลอรแบบมีทิศทาง ตัวกรอง

ความถี่คล่ืนไมโครเวฟ การเชื่อมตอแบบจุดตอจุดของไมโครเวฟ 

ระบบเรดาร การแพรกระจายของคล่ืนไมโครเวฟ การวัดสัญญาณ

ไมโครเวฟเบื้องตน การประยุกตใชงาน 

วศฟ 430 การส่ือสารดวยคล่ืนวิทยุ             3(3-0-6) 

EE 430 Radio Wave Communication 

สมการแมกซเวลลและเง่ือนไขขอบเขต ทฤษฎีสายสง เอสพารา

มิเตอร การใชแผนภูมิสมิตในการแมทชิ่ง อิมพีแดนซ สายสง

ไมโครเวฟ และทอนำคล่ืน ไมโครเวฟเรโซเนเตอรและวงจร

กรองความถี่ การวิเคราะหวงจรไมโครเวฟ ตัวแยกกำลังงาน

และคัปเปอรแบบมีทิศทางการวัดไมโครเวฟและการประยกุตใช

งาน ตัวกำเนิดคล่ืนไมโครเวฟแบบตางๆ 

- เปล่ียนชื่อรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

วศฟ 433 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม    2(0-6-0) 

EE 433 Telecommunication Engineering Project I 

นิสิตทำงานเปนกลุมหรือทำงานเด่ียว ตามขอกำหนดหัวขอ

โครงงานวิศวกรรม โทรคมนาคม ภายใตการควบคุมของอาจารย

ที่ปรึกษาโครงงาน นิสิตแตละกลุมตองคนควา พัฒนาวิธีการแกไข

ปญหา และออกแบบ พรอมทั้งทดสอบโครงงานตามขอกำหนด

หัวขอโครงงานในบางหัวขออยางเปนระบบ โดยอาศัยหลักทฤษฎี

ที่เกี่ยวของเปนพื้นฐาน นิสิตตองนำเสนอรายงานตอคณะกรรมการ

สอบโครงงานและผานการสอบปากเปลา 

วศฟ 433 โครงงานวศิวกรรมโทรคมนาคม    1(0-3-0) 

EE 433 Telecommunication Engineering Project I 

นิสิตทำงานเปนกลุมหรือทำงานเด่ียว ตามขอกำหนดหัวขอ

โครงงานวิศวกรรม โทรคมนาคม ภายใตการควบคุมของ

อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน นิสิตแตละกลุมตองคนควา พัฒนา

วิธีการแกไขปญหา และออกแบบ พรอมทั้งทดสอบโครงงาน

ตามขอกำหนดหัวขอโครงงานในบางหัวขออยางเปนระบบ โดย

อาศัยหลักทฤษฎีที่เกี่ยวของเปนพื้นฐาน นิสิตตองนำเสนอรายงาน

ตอคณะกรรมการสอบโครงงานและผานการสอบปากเปลา 

- ป รั บ ล ด จ ำ น ว น

หนวยกิต 

วศฟ 343 ปฏบิัติการระบบโทรคมนาคม 3    1(0-3-0) 

EE 343 Telecommunication Systems Laboratory III 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำงานของระบบตางๆ ทางโทรคมนาคม 

การส่ือสารแบบดิจิทัล การส่ือสารไมโครเวฟ การส่ือสารดวยแสง 

การส่ือสารดาวเทียม 

 

วศฟ 441 ปฏบิัติการระบบโทรคมนาคม 3      1(0-3-0) 

EE 441 Telecommunication Systems Laboratory III 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำงานของระบบตางๆ ทางโทรคมนาคม 

การส่ือสารแบบดิจิทัล การส่ือสารไมโครเวฟ การส่ือสารดวย

แสง การส่ือสารดาวเทียม 

- เปล่ียนรหัสรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  
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วศฟ 448 การส่ือสารทางแสง                   3(3-0-6) 

EE 448 Optical Coomunication 

ทอนำแสงแบบไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเง่ือนไข  การแพรกระจาย

ของคล่ืน โครงสรางและชนิดของเสนใยนำแสง พารามิเตอรของ

เสนใยนำแสง การผลิตเสนใยนำแสง ชนิดเคเบ้ิลเสนใยนำแสง การ

ผิดเพ้ียนของสัญญาณในเสนใยนำแสง แหลงกำเนิดแสง เทคนิคการมอ

ดูเลชัน ตัวตรวจรับสัญญาณแสง เครื่องรับสัญญาณแสง การเส่ือมของ

สัญญาณ การลดทอนสัญญาณ การกระจายของสัญญาณ ระบบการสง

สัญญาณรวมส่ือในการเชื่อมโยงเสนใยนำแสง แนะนำระบบส่ือสาร

เสนใยนำแสงระดับใกล (FTTX)  การทวนสัญญาณและการขยาย 

อุปกรณทางแสง การคำนวณคาใชจายของการเชื่อมโยงทางแสง 

วศฟ 448 การส่ือสารทางแสง                   3(3-0-6) 

EE 448 Optical Coomunication 

แนวคิดเบ้ืองตนของเทคโนโลยีเชิงแสง หลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับ

เสนใยนำแสงและอุปกรณ เชิงแสงตางๆ เชน เครื่องรับเชิงแสง 

เครื่องสงเชิงแสง เครื่องขยายสัญญาณแสง ขอตอและการกล้ำ

สัญญาณที่ ใชสำหรับการส่ือสารและการตรวจจับเชิงแสง การ

แพรกระจาย ดิสเพอรชั่นและแบนดวิดธของสัญญาณแสงในทอนำ

คล่ืนและเสนใยนำแสง การจัดการเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนใน

ระบบส่ือสารเชิงแสง และเทคโนโลยกีารส่ือสารเชิงแสงในอนาคต 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

วศฟ 449 การส่ือสารขอมูลและโครงขาย   3(3-0-6) 

EE 449 Data Communication and Networking 

การส่ือสารขอมูลและขายงานเบ้ืองตน สถาปตยกรรมขายงานเปนชั้น 

เกณฑวิธีและเสนทางเชื่อมโยงแบบจุดตอจุด แบบจำลองการหนวงใน

ขายงานขอมูล เกณฑวิธีควบคุมการเขาถึงส่ือ การควบคุมสายงาน การ

ควบคุมการไหล การควบคุมความผิดพลาด ขายงานบริเวณเฉพาะที่ 

ขายงานแบบสลับ การจัดเสนทางในขายงานขอมูล ความมั่นคงของ

ขายงาน ขายงานคลาวด สถาปตยกรรมและระบบ มาตรฐานของ

ขายงาน 

 

วศฟ 449 การส่ือสารขอมูลและโครงขาย   3(3-0-6) 

EE 449 Data Communication and Networking 

การส่ือสารขอมูลและเครือขายเบ้ืองตน สถาปตยกรรมเครือขาย

ลำดับชั้น เกณฑวิธีและเสนทางเชื่อมโยงแบบจุดตอจุด แบบจำลอง

การหนวงในเครือขายขอมูล เกณฑวิธีควบคุมการเขาถึงส่ือ การ

ควบคุมการไหล การควบคุมความผิดพลาด เครือขายบริเวณเฉพาะที่ 

การสับเปล่ียนเครือขาย การจัดเสนทางเครือขายขอมูล ความ

ปลอดภัยของเครือขาย เครือขายคลาวด สถาปตยกรรมและระบบ 

มาตรฐานของเครือขาย 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

ไมมีรายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ 

 

วศฟ 450 ปญญาประดิษฐและส่ือประสมดิจิทัล   3(3-0-6) 

EE 450 Artificial Intelligence and Digital Multimedia 

การเรียนรูของเคร่ืองเบื้องตน การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน

แบบตัวแปรเดียว การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบหลาย

ตัวแปร การลดความซับซอนของแบบจำลอง โครงขายประสาท

เทียม ซัพพอรตเวกเตอรแมชีน การเรียนรูแบบไมมีผูสอน 

หลักการบีบอัดขอมูลแบบไมสูญเสียของสัญญาณขอมูลเสียง 

คำพูด ภาพ และวีดิโอ กราฟกสเวกเตอรและกราฟกสบิตแมป 

การปรับปรุงภาพมอรโฟโลยีเชิงคณิตศาสตร การกรองภาพใน

โดเมนสเปเชียล การกรองภาพในโดเมนความถี่ การหาขอบ 

การกูภาพ การแยกสวนของภาพ 

- รายวิชาเพิ่มเติมใหม

ในหลักสูตรวิชาเอก

บั ง คั บ ส ำ ห รั บ

วิ ศ ว ก ร ร ม

โท รค ม น าค ม แ ล ะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดวชิาเฉพาะ : กลุมวชิาเอกเลือก 

วศฟ 320 วิศวกรรมสองสวาง                   3(3-0-6) 

EE 330 Illumination Engineering  

แสงและสีแหลงกำเนิดแสง โคมไฟฟา การคำนวณแสงสวาง

แบบลูเมนและแบบจุดตอจุด การออกแบบแสงสวางภายใน

อาคาร เทคนิคการออกแบบแสงสวางภายนอกอาคาร การ

ออกแบบแสงสวางสำหรับถนน การใหแสงสวางแกสนามกีฬา 

แอลอีดี 

 

 

 

 

วศฟ 320 วิศวกรรมสองสวาง                   3(3-0-6) 

EE 330 Illumination Engineering  

แสงและสี แหลงกำเนิดแสง เทคโนโลยีแอล อี ดี โคมไฟฟา การ

คำนวณแสงสวาง การออกแบบแสงสวางภายในอาคาร การ

ออกแบบแสงสวางภายนอกอาคาร การออกแบบแสงสวาง

สำหรับถนน การออกแบบแสงสวางสำหรับสนามกีฬา เทคนิค

การออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางแบบประหยัดพลังงาน 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  
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วศฟ 390 วธิเีชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรม      3(3-0-6) 

EE 390 Numerical Methods for Engineering  

แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับใชในการเรียน ทบทวน

เมตริกซเบื้องตน การกำจัดแบบเกาส การแยกตัวประกอบแบบ

แอลยู วิธีแบงคร่ึง วิธีของนิวตันและวิธีซีแคนตสำหรับหาผลเฉลย

ของสมการไมเชิงเสน วิธีของนิวตันสำหรับระบบสมการ ปญหา

คาขอบของสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน สมการปวซง วิธีสมาชิก

จำกัด วิธีออยเลอร ส่ีเหล่ียมคางหมูและวิธีรุงเงอ-คุททา สำหรับ

แกปญหาคาเร่ิมตน ผลเฉลยเชิงเลขของสมการอนุพันธยอย วิธีหา

คาเหมาะที่สุดเบื้องตน วิธีกำลังสองนอยสุด จีเนติกอัลกอริธึม 

ปญหาคาเจาะจง/เวกเตอรเจาะจง วิธีทำซ้ำสำหรับระบบสมการ

เชิงเสนขนาดใหญ 

วศฟ 390 วธิีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรม      3(3-0-6) 

EE 390 Numerical Methods for Engineering  

แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับใชในการเรียน คาความ

ผิดพลาด การหารากของสมการเชิงตัวเลข การแกสมการ

เมตริกซเชิงตัวเลข การหาคาที่ดีที่สุด การประมาณคาในชวง 

การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การหาอนุพันธเชิงตัวเลข การแก

สมการอนุพันธเชิงตัวเลข 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

วศฟ 401 สัมมนาอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-0) 

EE 401 Electrical Engineering Industrial Seminar 

สัมมนาประสบการณ ในทางปฏิ บั ติ  และการทำงาน ใน

ภาคอุตสาหกรรม ทั้งบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ทั้งภายในและ

ตางประเทศ การจัดทำรายงาน และการนำเสนอรายงาน

ประสบการณในทางปฏิบัติ และการทำงานในภาคอุตสาหกรรม 

บรรยายพิเศษโดยผูเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

วศฟ 401 สัมมนาฝกงานอุตสาหกรรมวศิวกรรมไฟฟา 1(0-3-0) 

EE 401 Electrical Engineering Industrial Professional 

Experience Seminar 

สัมมนาประสบการณ ในทางปฏิบั ติ  และการทำงานใน

ภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและตางประเทศ ในฐานะผูฝกงาน

ภายใตการกำกับดูแลของบุคลากรภายในหนวยงานที่เขาไป

ฝ ก งาน  การจั ดท ำรายงาน  และการนำ เสนอรายงาน

ประสบการณ ในทางปฏิบั ติ  ห รือจัดบรรยายพิ เศษโดย

ผูเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาหรือสาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ 

- นำออกจากวิชาเอก

บั ง คั บ แ ล ะ ไม นั บ

จำนวนหนวยกิตทั้ ง

สองแขนง 

- เปล่ียนชื่อรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

ไมมีรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก 

 

วศฟ 410 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 4     3(3-0-6) 

EE 410 Selected Topics in Electrical Engineering IV 

เนื้อหาวิชาที่มีความทันสมัยในเชิงเทคโนโลยี ที่สามารถนำมา

แกปญหาเฉพาะทาง ดานวิศวกรรมไฟฟา โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการอาจารยประจำหลักสูตร 

- รายวิชาเพิม่เติมใหม

ในห ลัก สูตรสำห รับ

วิชาเอกเลือกทั้งสอง

แขนง 

 

วศฟ 423 สมารทกริด                            3(3-0-6) 

EE 423 Smart Grids 

แนวคิดของกริดอัจฉริยะ องคประกอบของเทคโนโลยีในกริด

อัจฉริยะ วิสัยทัศนและการพัฒนาของกริดอัจฉริยะ พลังงาน

หมุนเวียนและการผลิตแบบกระจายตัวในกริดอัจฉริยะ แหลงกัก

เก็บพลังงาน 

วศฟ 423 ระบบสมารทกริดและการผลิตแบบกระจาย 

3(3-0-6) 

EE 423 Smart Grid and Distributed Generation 

Systems 

แนะนำระบบสมารทกริด แนวคิดการผลิตแบบกระจายและ

สมารทกริด องคประกอบสมารทกริด มาตรฐานสมารทกริด 

แหลงพลังงานสำหรับเทคโนโลยีการผลิตแบบกระจายกระจาย 

เทคโนโลยีการผลิตแบบกระจายกับสมารทกริด ผลกระทบของ

การผลิตแบบกระจายและสมารทกริด การพัฒนาโครงขาย

ไฟฟาดวยสมารทกริด การพัฒนาเมืองอัจฉริยะดวยสมารทกริด 

 

 

 

 

 

 

- เปล่ียนชื่อรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  
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วศฟ 426 การอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6)               

EE 426 Energy Conservation and Renewable Energy 

หลักการของประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม 

การจัดการโหลด การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม 

แหลงพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม 

พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานชีวมวล พลังงานขยะ 

พลังงานคล่ืน การกักเก็บพลังงาน กฎหมายและการควบคุมของ

พลังงานหมุนเวียน ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

วศฟ 426 การอนุรักษและจัดการพลังงาน     3(3-0-6) 

EE 426 Energy Conservation and Management  

พื้นฐานการอนุรักษและจัดการพลังงาน กฎหมายและขอบังคับ

ตางๆ ดานการจัดการพลังงาน พื้นฐานของประสิทธิภาพในการ

ใชพ ลั งงาน  การวิ เค ราะห และก ารใชพ ลั งงานอย า งมี

ประสิทธิภาพในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคสำหรับการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพในระบบแสงสวาง มอเตอร

อุตสาหกรรม ระบบทำความรอน ระบบระบายอากาศ และ

ระบบปรับอากาศ อาคารเขียว การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร

พลังงาน 

- เปล่ียนชื่อรายวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

ไมมรีายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก วศฟ 440 การปฏิบัติการและวางแผนระบบไฟฟากำลัง                                            

3(3-0-6) 

EE 440 Power System Operation and Planning 

การพยากรณโหลด การวางแผนระบบไฟฟากำลัง เทคนิคการ

หาคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปญหาระบบไฟฟากำลัง การไหล

กำลังไฟฟาที่เหมาะสม การจัดสรรกำลังการผลิตไฟฟาตามหลัก

เศรษฐศาสตร การแกปญหายูนิตคอมมิตเมนต การวางแผน

ขยายสายสง 

- รายวิชาเพิ่มเติมใหม

ในหลักสูตรวิชาเอก

เลือกสำห รับแขนง

วิชาวิศวกรรมไฟฟา

กำลัง 

 

วศฟ 442 การส่ือสารดาวเทยีม                 3(3-0-6) 

EE 442 Satellite Communication 

ความเปนมาของการส่ือสารดาวเทียม การส่ือสารเคล่ือนที่ วง

โคจรของดาวเทียมแบบตางๆ โครงสรางของระบบส่ือสาร

ดาวเทียม การเชื่อมโยงระหวางสถานีภาคพื้นดินและตัวดาวเทียม 

ประสิทธิภาพของการส่ือสารดาวเทียม ปจจัยที่ มีผลตอการ

ลดทอนของสัญญาณในการส่ือสารผานดาวเทียม การแทรกสอด

ของสัญญาณที่เกิดขึ้นในระบบส่ือสาร การควบคุมตำแหนงวง

โคจรของดาวเทียม บริการตางๆ ที่ ใชการส่ือสารดาวเทียม 

ดาวเทียมสถานีรับภาคพื้นดิน ดาวเทียมตางๆ ที่ประเทศไทยใช

งานอยู 

วศฟ 442 การส่ือสารดาวเทยีม                 3(3-0-6) 

EE 442 Satellite Communication 

ความเปนมาของการส่ือสารดาวเทียม การส่ือสารเคล่ือนที่วง

โคจรของดาวเทียมแบบตางๆ โครงสรางของระบบส่ือสาร

ดาวเทียม การเชื่อมโยงระหวางสถานีภาคพื้นดินและตัว

ดาวเทียมประสิทธิภาพของการส่ือสารดาวเทียม ปจจัยที่มีผล

ตอการลดทอนของสัญญาณในการส่ือสารผานดาวเทียม การ

แทรกสอดของสัญญาณที่เกิดขึ้นในระบบส่ือสาร การควบคุม

ตําแหนงวงโคจรของดาวเทียม บริการที่ใชการส่ือสารดาวเทียม 

ดาวเทียมสถานีรับภาคพื้นดิน ดาวเทยีมที่ประเทศไทยใชงาน 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

ไมมีรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก วศฟ 444 การวัดและการสรางสายอากาศ    3(3-0-6) 

EE 444 Antenna Fabrication and Measurement 

หลักการพื้นฐานของการวัดสายอากาศ เคร่ืองมือวัดสายอากาศ 

การสรางสายอากาศ การแมตชอิมพีแดนซของสายอากาศ การ

วัดสายอากาศสนามระยะไกล การวัดอัตราขยายของ

สายอากาศ การวัดโพลาไรเซชั่น การวัดในหองกั้นคล่ืนและ

ปองกันสัญญาณรบกวน (Chamber Room) 

- รายวิชาเพิ่มเติมใหม

ในหลักสูตรวิชาเอก

เลือกสำห รับแขนง

วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม

โท รค ม น าค ม แ ล ะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไมมรีายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก วศฟ 471 การพัฒนาอินเทอรเน็ตสำหรับทกุสรรพส่ิง 3(3-0-6) 

EE 471 Internet of Things Development 

แนะนำระบบอัจฉริยะ หลักการของอินเทอรเน็ตในสรรพส่ิง หลักการ

ทำงานผานโปรโตคอล MQTT หรืออื่นๆ ความรูเกี่ยวกับเซ็นเซอร 

การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมตออุปกรณอัจฉริยะผานแพลตฟอรมตางๆ 

การพัฒนาโปรแกรมรับ-สงขอมูล การแสดงผลขอมูล การสงขอมูล

ผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รายวิชาเพิ่มเติมใหม

ในหลักสูตรวิชาเอก

เลือกสำห รับแขนง

วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม

โท รค ม น าค ม แ ล ะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ไมมรีายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก วศฟ 472 การจัดการเครือขายและการใชงาน   3(3-0-6) 

EE 472 Network Management and Implementation 

การจัดการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร การ

จัดหา/การเลือกผูใหบริการ เทคโนโลยีและเทคนิคเพื่อการ

ใหบริการ การออกแบบและขั้นตอนของการติดต้ัง การวาง

ระบบเครือขายเพื่อสนับสนุนการใชงานตามความตองการของ

องคกรและความเหมาะสมภายใตสภาพแวดลอมตางๆ การ

ทดสอบหาความบกพรองและประสิทธิภาพของระบบเครือขาย 

การรักษาความปลอดภัย การคิดตนทุนของการใหบริการ 

- รายวิชาเพิ่มเติมใหม

ในหลักสูตรวิชาเอก

เลือกสำห รับแขนง

วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม

โท รค ม น าค ม แ ล ะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไมมรีายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก วศฟ 481 เทคโนโลยีควอนตัม                     3(3-0-6) 

EE 481 Quantum Technology 

กลศาสตรควอนตัม อุปกรณตัวนำยิ่งยวด การตรวจจับแสงแบบ

ควอนตัม การส่ือสารแบบควอนตัม เลเซอรแบบสองสถานะ บิต

ขอมูลแบบควอนตัม การพัวพันเชิงควอนตัม การคำนวณแบบ

ควอนตัม กรรมวธิีแบบควอนตัม 

- รายวิชาเพิ่มเติมใหม

ในหลักสูตรวิชาเอก

เลือกสำหรับนิสิตทั้ ง

สองแขนงวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


